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Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 4 februari 2020

TNau/TN Februari 2020

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Februari
2020
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
Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

April 2020
(Mar 2020)

TNau

Maj 2020
(Mars 2020)

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår 2020
(Höst 2019)

TN/RF

Vår 2020
(Höst 2019)

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Feb 2020
(Dec 2019)

TNau

April 2020
(Feb 2020)

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Sept 2020
(Sept 2019)
Jan 2020
(Dec 2019)

Nov 2020
(Nov 2019)
Mars 2020
(Feb 2019)

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Okt 2019)

TN

Mars 2020
(Feb 2020)

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Feb 2020)

TNau

April 2020
(Mars 2019)

Alléskolan projektering
om- och tillbyggnad

Konsult

TKF

Dec 2019

TN

Feb 2020

Korpen korttidsboende

Entreprenad

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

TKF

Dec 2019

TN

April 2020

TKF/Hamnavd

Mars 2020

TNau

Ramavtal projektledare
bygg
Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Inhyrning LSS-boende
X

Korrosionsskydd Fl 1
och 6

Entreprenad

FFU ut
April 2020
(Dec 2019)

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

TN

Maj 2020
(Feb 2020)

RSF

TNau

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

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3695
27 januari 2020

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Alléskolan om- och tillbyggnad/projektering
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud xxxx.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal elever i
Visby. Skolområdet består också av Humlegårdsskolan där idag årskurserna F-1 har
verksamhet.
Förstudie utfördes 2017 av Teknikförvaltningen, TKF, med uppdrag att uppskatta
kostnad för ombyggnad samt mindre tillbyggnad av befintlig skolbyggnad.
Kostnaden för detta uppskattades till 61 miljoner kr, 2017 års kostnadsläge. Som
underlag låg tidigare upprättat ombyggnadsförslag framtaget 2008.
Området växer i snabb takt och skolan behöver utöka antalet platser. Idag går ca 200
elever i årskurs 2-6 på Alléskolan men planen är att även inkludera årskurserna F-1
som idag har verksamhet i Humlegårdsskolan. Efter planerad om- och tillbyggnad
ska skolan ha kapacitet för 350 elever. Detta kräver utökade lokaler.
I senare förstudie undersöktes möjlighet att komplettera med fristående modulbyggnad på fastigheten för att klara det utökande antalet elever. Det resulterade i en
kostnadsindikation på ca 82 miljoner kr i total projektkostnad. Standardiserade
modulbyggnader uppfyller dock inte Region Gotlands energikrav.
I enlighet med Regionfullmäktiges beslut i ärende 16, 2019-06-17, har Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, UAF, beställt projektering av ett färdigt
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad av om-/till- och nybyggnad av
Alléskolan.
Som underlag för projekteringen ligger ett lokalprogram och rumsfunktionsprogram
framarbetat av verksamheten i samarbete med TKF, under hösten 2019, vilket inte
fanns vid upprättande av tidigare förstudier.
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Framtaget lokalprogram har medfört att de totala skolytorna ökat och att en modulbyggnad ej längre är funktionell för ändamålet.
Kostnad för en platsbyggd huskropp istället för modulkoncept samt utökade ytor
samt måltidslokaler med tillagningskök fanns ej med i tidigare kostnadsberäkningar i
genomförda förstudier som ligger till grund för beslutad investeringsbudget som
uppgår till 82 miljoner kr. I samband med projektering av ett förfrågningsunderlag
kommer nya kostnadsberäkningar att göras.
Denna upphandling avser en generalkonsult som ska projektera fram ett färdigt
förfrågningsunderlag. Generalkonsultuppdraget inkluderar konsulter i flera
fackområden.
Projekteringsuppdraget ska vara slutfört i december 2020.
Beslut om upphandlingen ska tas av Tekniska nämnden (TN).
Bedömning

X antal anbud har inkommit av vilka X st uppfyllde ställda kvalificeringskrav.
Ekonomisk konsekvensanalys

Vinnande anbud redovisar följande kostnader:
Beräknad rörlig kostnad för skede 1 (program- och systemhandling)

xxxx kr

Fast kostnad för skede 2 (detaljprojektering)

xxxx kr

Summa anbud ca:

xxxx kr

Tillkommande kostnader för projektet:
ÄTA-kostnader ca 10%

xxxx kr

Byggherreomkostnader ca

xxxxxx kr

Summa tillkommande kostnader ca:

xxxxx kr

Total projektkostnad ca:

xxxxx kr

Ombyggnadsprojektet har idag en total beslutad investeringsbudget på 82 miljoner kr
vilken även ska inkludera kostnader för projektering. Schablonmässigt räknar man
med att en projektering för en utförandeentreprenad brukar ligga på ca 8 – 10 % av
beräknad entreprenadkostnad.
Anbudet bedöms …….
Efter utvärdering har TKF bedömt att anbud från xxxxx är det mest ekonomiskt
fördelaktiga och bör antas.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Social hållbarhet 2020 – 2023:
”Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”
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En bra grundskola lägger grunden för fortsatta studier och bidrar till att uppfylla
minst ett av Region Gotlands mål angående Social hållbarhet, att alla fullföljer
gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. Ombyggnaden av
Alléskolan medför förbättringar och utökade möjligheter att nå detta mål.
Barn- och genusperspektiv
Se text gällande social hållbarhet.
Landsbygdsperspektiv
Projektet berör i första hand Visby.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Finansiellt igångsättningstillstånd
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3981
27 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för
beläggningsprogram och enskilda vägar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med
totalt 1 137 500 kr.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige ska investeringar ske i vägbeläggningar med
12 000 000 kr år 2020. Enligt beslutet ska även investeringar ske i förbättringar i
enskilda vägar med 1 000 000 kr. Investeringsutgifterna kommer att innebära
driftkonsekvenser i ökade kapitalkostnader med 1 137 500 kr, vilket inte ryms i
befintlig driftbudget.
I teknikförvaltningens driftbudget finns utrymme att täcka kapitalkostnader inom det
skattefinansierade området motsvarande en investeringsnivå med 15 000 000 kr.
Regionfullmäktiges beslut om investeringar i vägbeläggningar med 12 000 000 kr och
enskilda vägar med 1 000 000 kr överstiger den nivån 10 500 000 kr.
I 2019 års investeringsbudget anslogs 3 000 000 kr för vägbeläggningar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras för ökade
kapitalkostnader med totalt 1 137 500 kr. De ökade kapitalkostnaderna är
konsekvenser av de investeringar som planeras 2020 med 12 000 000 kr för
vägbeläggning (10 års avskrivningstid) och 1 000 000 kr (33 års avskrivningstid) för
enskilda vägar förbättringar.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
vägbeläggningar och enskilda vägar är i överensstämmande med region Gotlands
övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2
procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att investeringar inom gator och vägar kan
genomföras vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en
positiv riktning.
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Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att ett ökat driftanslag för kapitalkostnader innebär att planerade
investeringar kan genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Teknikförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/323
12 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
driftkostnader inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn och utbildningsnämnden
att omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.

Sammanfattning

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på
helår och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag
bör dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
med totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
vilket bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör
ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/174
16 januari 2020

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2019 räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnämnden ser fortsatta problem
med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under
lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Positivt är att under 2019
har en extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på
Hemsestationen genomförts. Resultatet så här långt är 6 st nya brandmän till Hemse.
Räddningstjänsten når måluppfyllelse gällande kvalitetsmål, Alla akuta insatser via
räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen. Målet
är uppnått för 2019.

Nämndens redovisar ett underskott på 2 360 tkr i bokslutet, vilket innebär att man
inte når måluppfyllelse för ekonomin.
Ett startmöte med politik och regiondirektör för uppstart med nytt
handlingsprogram för LSO har genomförts.
Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019
Tjänsteskrivelse 2020-01-16
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef
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ekonomiostyrning@gotland.se
Ref; RS 2019/1240
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse, 2019

1 Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnämnden ser fortsatta problem med att
ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft
svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga
riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större
ökning av sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten. Resultatet så här långt är 6 st nya brandmän till Hemse.
Räddningstjänsten når måluppfyllelse gällande kvalitetsmål, Alla akuta insatser via
räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen. Målet är
uppnått för 2019.
Nämndens redovisar ett underskott på 2 360 tkr i bokslutet, vilket innebär att man inte når
måluppfyllelse för ekonomin.
Ett startmöte med politik och regiondirektör för uppstart med nytt handlingsprogram för
LSO har genomförts.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Utbildningen av Region Gotlands personal i (SBA) systematiskt brandskyddsarbete har
kommit igång.
Trots en bra planering av bemanningen under sommaren så har Räddningstjänsten
drabbats av mycket övertid på grund av både långtids och korttids sjukskrivningar.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten. Resultatet så här långt är 6 st nya brandmän till Hemse.
Räddningstjänsten har tillsammans med polis och ambulansen följts av filmteam från
Mastiff. Produktionen har varit nöjd med vad dom fått filma. Under hösten kommer 3:e
säsongen av SOS Gute att sändas i kanal 5.

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Arbetet med ny övningsplats har påbörjats under hösten.

3 Förväntad utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnämnden ser fortsatta problem med att
ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft
svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga
riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större
ökning av sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Den extra rekryteringen av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på
Hemsestationen, 6 st nya brandmän till Hemse. Skall genomföra rökdykarutbildningen som
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genomförs under januari 2020, klarar de utbildningen, så kommer Räddningstjänsten att på
försök ta bort heltidsbemanningen i Hemse från och med februari. Detta är i linje med de
åtgärder nämnden har beslutat om under 2019 för att nå en ekonomi i balans.
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4 Samhälle
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) arbetar med en vid bredd av frågor som gäller
Gotlands goda livsmiljö. Åtta enheter arbetar tillsammans med tre nämnder och RS i olika
konstellationer för att säkra hållbar samhällsutveckling på ön. Det skapar ett tydligt behov
av en gemensam syn på de strategiska riktlinjer som ledningsgruppen har beslutat ska leda
förvaltningens arbete under 2019.
Mål från koncernstyrkort Region Gotlands koncernstyrkort anger 32 mål, uppdelade på
extern och intern påverkan. SBF har en bred verksamhet som påverkar stora delar av det
gotländska samhället.
Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens strategi för 2019, där förvaltningen som helhet ska
ledas av prioriteringarna Service, Bemötande och Tillgänglighet, har ledningsgruppen som
nämnt valt ut tre prioriterade mål som kopplas till riktningen framåt. De är:
4.1

Valda mål 2019

2. Gotlänningar känner sig delaktiga
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön
19. God tillgänglighet till Region Gotland
För att säkerställa att räddningstjänsten arbetar emot valda mål och för räddningstjänsten är
det framför allt målområde nr 18 samt 19, är målen nedbrutet i en mätbar indikator.
Måluppfyllelse mäts som följande:
• Alla akuta insatser via räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av
befolkningen
Detta är också det enda kvalitetsmål / indikator som är numerärt och återfinns i det
antagna handlingsprogrammet för räddningstjänsten.
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Målet är uppnått för 2019.
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Kvalitet

I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska nämnden (TN) att inom ramen för
handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa verksamheten under perioden. De operativa riktlinjerna följer
handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år.
Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än
fyra år. Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den operativa verksamheten innehåller även information om strategiska
satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande och
skadeavhjälpande området. Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela
handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs
årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.
I de operativa riktlinjerna återfinns följande kvalitetsmål:







Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador
orsakade av bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför
förekommande arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt. ( har
även påverkan på perspektivet samhälle o de mål som finns uppsatta där, därav
återfinns det även under punkt 4)
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt,
omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga
verksamhet.

Kommentar
Räddningstjänsten tar i dag i mot fler och fler bokningar från andra enheter inom regionen
för brandutbildning. Men det är fortsatt alldeles för få som hör av sig.
Uppföljning om vi når 90 procent av befolkning mäts varje år vid årsbokslutet.
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I dag övervägs miljöperspektivet mer och mer vilket också gör att man vid fler tillfällen
låter byggnader som ej går att rädda att brinna ned.

6 (16)

Region Gotland
Tekniska nämnden

5.1

Verksamhetsberättelse, 2019

Uppföljning av verksamhetsmått

Räddningstjänst
Totalt antal larm
Varav:
Brand ej i byggnad
Brand i byggnad
Trafikolycka
Automatlarm
Hjärtstoppslarm
Annat sjukvårdslarm
Annan hjälp till ambulans

2018
817

2019
737

104
86
78
180
41
95
27

71
63
105
148
60
96
28

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Kommentar
Totalt mindre larm än år 2018. Ökning har skett på trafikolyckor medan en positiv
minskning på automatlarm, brand i byggnad och brand ej i byggnad.
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Ekonomi
Ekonomisk uppföljning och prognos

(TKR)

Budget

Utfall 2019

Avvikelse

Intäkter

1 313

2 331

789

Driftkostnader

-53 461

-56 839

-3 378

Netto

-52 148

-54 508

-2 360

Kommentar
Prognosen vid delårsrapport 2 var ett underskott på 3 042 tkr. Det innebär att resultatet för
2019 är en förbättring emot den prognosen. Arbetet med återhållsamhet gällande kostnader
och en förbättring på intäktssidan har givit resultat, men med den ekonomiska ram i
förhållande till det beslutade handlingsprogrammet räcker det ändå inte, nämndens
redovisar ett underskott på 2 360 tkr i bokslutet.
Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går till Personalkostnad, hyror, avskrivningar
och drivmedel.
6.2

Investeringar

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Investeringsbudgeten för räddningstjänsten är 9 071 tkr, utfallet för 2019 är 3 303 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2019, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Sambandsutrustning
Brandutrustning
Inköp fordon
Utfall

9 071
360
365
1 201
1377
3 303

Kommentar
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar plus en beslutad
kompletteringsbudget 2019 på cirka 3 miljoner kronor, detta medför en total
investeringsbudget på cirka 9 miljoner kronor.
Under året har bland annat en ny ledningsbil har levererats och tagits i trafik., arbetet med
en ny övningsplats har påbörjats och förnyelse av brandutrustning samt
sambandsutrustning skett.
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En upphandling av ny släckbil har avbrutits under perioden på grund av för högt inkomna
anbud. Ny upphandling kommer ske, vilket innebär att räddningstjänsten kommer flytta
med beloppet som kvarstår i kompletteringsbudget inför 2020.

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2019. Det
handlar om totalt 5 762 tkr som flytas till investeringsbudgeten för 2020 och därmed läggs
till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

1.

God folkhälsa

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

X

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt
mål i VP
X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: SBFs beslutade aktiviteter 2019
Utvecklingsområde: Bemötande
Avser mål: 2. Gotlänningar känner sig delaktiga

Aktivitet

Status
Ej
Påbörjad Genomförd Kommentar
påbörjad

Stärka medarbetare i sin roll internt och
externt

x

Säkerställa nöjdare kunder

x

Arbeta för ökad tydlighet från ledningsgrupp
till medarbetare på förvaltningen

x

Utveckla individuella
kompetensutvecklingsplaner för alla
medarbetare

x

Engagera fler och nya grupper i förslags och
samrådsprocessen

x

Utvecklingsområde: Service
Avser mål: 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön

Aktivitet

Status
Ej
Påbörjad Genomförd Kommentar
påbörjad

Korta handläggningstiderna så att de klarar
satta lagkrav

x

Säkerställa fler avklarade ärenden än tidigare
år

x

Arbeta för friska medarbetare

x

Utveckla IT-säkerhet

x

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Utveckla effektivare processer i relation till IT
Utveckla hållbara samhällsbyggnadsmål för
förvaltningen

x
x
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Utvecklingsområde: Tillgänglighet
Avser mål: 19. God tillgänglighet till Region Gotland

Aktivitet

Status
Ej
Påbörjad Genomförd Kommentar
påbörjad

Säkerställa fler digitala och kompletta
inkomna ärenden

x

Utveckla våra webbplatser

x

Arbeta för bättre återkoppling på
medborgarnas kontakt och synpunkter

x

Förbättra tillgängligheten hos vår kundtjänst
och kundmottagning

x
x

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Avklarad anpassning till GDPR
Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via
introduktionsansvariga

x

Kartlägga flaskhalsar i interna arbetsprocesser
för effektivitet

x
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Bilaga 3: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått

23WBL2
Resultatrapport på
nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

23WBL3
Resultatrapport på
nämndnivå, tkr

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19

Utfall
Jan 19 - Mån 13
19

Avvikelse

1313

2331,5

1018,5

-50126
-2920
-415

-53249,1
-3291,3
-299,2

-3123,1
-371,3
115,8

-52148

-54508,1

-2360,1

52148
0

52148
-2360,1

0
-2360,1

0

-2360

-2360

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19

Utfall
Jan 19 - Mån 13
19

Avvikelse

1313

2331,5

1018,5

-50126
-2920
-415

-53249,1
-3291,3
-299,2

-3123,1
-371,3
115,8

-52148

-54508,1

-2360,1

52148
0

52148
-2360,1

0
-2360,1

0

-2360

-2360
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23WBL4
23501
23502
23505
23506
23520
23530
23590
23625
Totaler

Verksamhetsberättelse, 2019

Årsbudget
Utfall
netto
netto
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13
Projekt
19
19
Brandutrustning
1134
142,1
Räddningsutrustning
0
406
Samband-Rakel
400
364,6
Digital utalarmering
0
610
Inköp av fordon
4700
1376,6
Övningsplatsen
2800
360,2
Övriga inventarier
0
43,2
Pump RT
37
0
9071
3302,7

Avvikelse
991,9
-406
35,4
-610
3323,4
2439,8
-43,2
37
5768,3
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Bilaga 4: Verksamhetsmått

Ärendenr TN 2020/174 Datum 2020-01-16

Räddningstjänst
Totalt antal larm
Varav:
Brand ej i byggnad
Brand i byggnad
Trafikolycka
Automatlarm
Hjärtstoppslarm
Annat sjukvårdslarm
Annan hjälp till ambulans

2018
817

2019
737

104
86
78
180
41
95
27

71
63
105
148
60
96
28
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053
28 januari 2020

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Beslut om Avfallsplan för Region Gotland 2020-2030
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner informationen och samrådsredogörelsen.
2. Tekniska nämnden överlämnar förslaget till avfallsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning till regionstyrelsen med förslag att godkänna planen
och lämna den till regionfullmäktige för fastställande.

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 har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Samråd och utställning av avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har, i enlighet med 15 kapitlet 42§ Miljöbalken, genomförts med berörda.
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 har gjorts. Avfallsplanen har tagits fram i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2).
Framtagningen av en ny avfallsplan är väl förankrat i regionen och har skett 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
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053





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 1 juli år 2020.
Samråd och utställning av avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har, i enlighet med 15 kapitlet 42§ Miljöbalken, genomförts med berörda. Under
utställningsperioden fanns möjlighet för alla medborgare och besökare att lämna
skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådet/utställningen kungjordes på Region
Gotlands hemsida. Dessutom publicerades annonser i gotländska medier såsom
Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Radio Gotland. Samrådstiden/
utställningen varade mellan 1 oktober 2019 och 3 januari 2020, se bifogad
samrådsredogörelse. Ett 60-tal synpunkter har mottagits och övervägts, en
sammanställning av dessa återfinns som bilagor.
Underlag för beslut om ny Avfallsplan har presenteras för TN på en workshop 22
januari.
Bedömning

Framtagandet har skett med bred förankring i regionen.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 uppfyller lagkravet på minst 4
veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Barnens perspektiv
har varit en viktig del av samrådet.
Beslutsunderlag

Renhållningsordning för Gotlands kommun, Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18
Förslag till Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030
Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan 2020-2030
Tjänsteskrivelse 2020-01-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vi gör avfall till en resurs genom att uppnå följande inriktningsmål
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 Inriktningsmål 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 TN 2018/3053 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.

Visualisering
Avfall Sverige

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.

Visualisering av Axfoundation

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.
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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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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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.
Utöver den årliga uppföljningen av verksamhetsplan och budget 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.
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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 förslag till 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. En sammanställning av
mål och förslag till aktiviteter återfinns i bilaga 7. Basår är 2018, om inget annat anges.
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.
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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.
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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
Gotland finns flera verksamheter som samlar in och säljer inventarier eller bygg- och
anläggningsmaterial som kan för återbrukas.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 1:










Ställa krav vid inköp och upphandling som syftar till att förebygga uppkomst av
förpackningsavfall och annat avfall.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
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.
Se över avfallsföreskrifter och –taxa respektive prislista/avgifter i miljöstyrande syfte.

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.
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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, exempelvis genom IOP –
Idéburet offentligt partnerskap, och utgör ett komplement till alla sedan länge pågående
återbruksaktiviteter runtom på hela Gotland.
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.
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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.
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 samt vid bygglovshandläggning

För att få en bra avfallshantering i hela samhället behöver avfallshantering ingå i arbetet
med översikts- och 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





Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Visualisering av
Polhemsskolans elever

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 återvinningscentraler,
byggarbetsplatser och avfallsanläggningar.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
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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3.3 Mål för Materialåtervinning
Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”

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.
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:




Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]









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 på 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 besökande, 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.
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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.”

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.
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 ett byte till papperspåsar för
matavfallsinsamling kan för att 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.
Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 4:








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.
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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 på 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.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmälda fall av
otillåten eldning.

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

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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.
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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, TN 2018/2604.
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.
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.
Separat insamling av gips på Region Gotlands återvinningscentraler, avfallsanläggningar
och byggarbetsplatser för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket och Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste
lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar och avtal.

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

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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.

Visualisering av
Håll Sverige Rent
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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. 2018 deltog ca 1000 personer i
förebyggande aktiviteter.
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
ersatt 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 TN 2018/3053 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 Gotlands besöksnäring 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
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.
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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.
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.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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
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
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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.

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
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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.
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.
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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
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer.
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.
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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
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.
En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i en
workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål. Allt arbete har genomsyrats av
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devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig
avseende avgränsning av miljöbedömning för den nya avfallsplanen.

10. Genomfört samråd
Tekniska nämnden fattade 2019-09-19 beslut om att skicka samrådsversionen av
”Avfallsplan Region Gotland 2020-2030” på samråd/remiss/utställning till ett antal olika
instanser, såsom olika nämnder inom regionen, länsstyrelsen, större fastighetsägare, med
flera. Samrådet kungjordes på Region Gotlands hemsida. Dessutom publicerades annonser
i gotländska medier såsom Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Radio Gotland.
Samrådstiden varade mellan 1 oktober 2019 och 3 januari 2020.
I samband med samrådet gjordes Miljökonsekvensbedömningen för avfallsplanen
tillgänglig för myndigheter och allmänheten.
Under samrådet har allmänheten och företag/föreningar bjudits in till fyra publika möten i:
 Hemse den 14 oktober
 Slite den 4 november
 Roma den 22 oktober
 Visby den 7 november
Sammantaget deltog ett femtiotal privatpersoner, företagare, intresseföreningar, skolor och
organisationer i de publika samråden. Ett arbete med klass 3 och 4 på Polhemsskolan
avseende barnperspektiv på avfallsplanen har genomförts. Elever och lärare har bidragit
med flera idéer, förbättringsförslag och breddat perspektivet på avfallshanteringen. Flera
illustrationer från eleverna återfinns i planen.
Två organisationer bjöd in teknikförvaltningen för genomgång av Avfallsplanen under
samrådstiden; Vuxenskolan och Vänsterpartiet.
Inkomna allmänna synpunkter rör i huvudsak återbruk, lokal hantering av slam och annat
hushållsavfall, matavfallsinsamling, insamlingssystemens utformning, nedskräpning och
papperskorgar i offentliga rummet, kommunikation och avfallstaxa samt
mottagningsavgifter. Alla synpunkter har tagits i beaktande under färdigställandet av
avfallsplanen.
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Under samrådstiden inkom yttranden från Länsstyrelsen, MBN och flera politiska partier.
Samtliga ställer sig positiva till föreslagen avfallsplan och kommer med flera förslag till
förbättringar. Allt har tagits i beaktande under färdigställandet av avfallsplanen.
Synpunkter och yttranden från samrådet finns sparade på ärendet och bidrar till utveckling
av avfallsverksamhet och kommande revideringar av avfallsplanen. Nästa revidering och
samråd sker senast år 2023. Synpunkter på avfallsplanen tas tacksamt emot kontinuerligt:
registrator-tn@gotland.se, uppge ärendenummer TN 2018/3053.
Stort tack till alla som genom sitt deltagande på olika sätt under samrådet, bidragit till hela
Gotlands nya Avfallsplan 2020-2030.
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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

Bilaga 1

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 1

2 (10)

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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Tabell 4
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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).
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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 dessa 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 Annat verksamhetsavfall

Privata vVerksamheter måste själva tillse 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.
På Gotland finns flera statliga myndigheter och verksamheter, såsom Försvarsmakten,
Swedavia, Trafikverket, och Polismyndigheten. Undantag gällande hushållsavfall och
farligt avfall kan finnas för Försvarsmakten m fl (72 § avfallsförordningen).
Alla företag verksamheter måste källsortera sitt avfall. Farligt avfall sorteras ut och
lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot,
plast, textil etc. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck m.m. som
anges i förordningen om producentansvar. Mindre mängder förpackningsavfall (<1m3)
från verksamheter kan lämnas på återvinningsstationerna.
Det avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet
transporteras till mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning.
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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.
Visby Återvinning AB på Österby i Visby köper in skrot och metaller för återvinning.

4 (5)

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 2

5 (5)

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.

Elever från Polhemsskolan planerar en återvinningscentral
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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. Uppgifterna i den här bilagan är från 2018, om inget annat uppges.
1.2 Resultat av identifiering och riskklassning

Det finns ett 30-tal närmare 40 riskklassade gamla deponier på Gotland. Deponierna vid
Cementa och Nordkalk är riskklassade av Länsstyrelsen. Av dem har Region Gotland
ansvar för de flesta. Många av deponierna som Region Gotland ansvarar för 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, TN 2018/2604” 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
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verksamhetsår med fokus på att utarbeta tydligare rutiner för både provtagning och
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, TN 2018/2604.
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Tabell 2. Förteckning över identifierade deponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland,
TN 2018/2604.

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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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

www.globalamalen.se
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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.

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

16 (27)

2 juli 2019

BILAGA 5 Miljökonsekvensbeskrivning avfallsplan Region Gotland
2020-2030

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.
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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 förslag till aktiviteter
Inriktningsmål och Delmål - Basår är 2018, om inget annat anges

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 samt vid 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.
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, 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 ersatt 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 inköp och upphandling som syftar till att förebygga uppkomst av förpackningsavfall och annat avfall.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
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.
Se över avfallsföreskrifter och –taxa respektive prislista/avgifter i miljöstyrande syfte.

Aktiviteter Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av byggoch 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 återvinningscentraler, byggarbetsplatser och avfallsanläggningar.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
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 på 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 besökande, 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.

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 på 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.
4.A.15 Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmälda fall av otillåten eldning.
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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, avfallsanläggningar och byggarbetsplatser för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket och Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar och avtal.

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 Gotlands besöksnäring 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



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.

Samråd av Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030. Teknikförvaltningens beaktande.
Länsstyrelsens yttrande, handling #70

Teknikförvaltningens beaktande

1. Inledning och Syfte

Länsstyrelsen anser att det övergripande syftet, att
alla aktörer på Gotland ska bidra till att göra avfall
till en resurs, är ett bra förhållningssätt för en hållbar
avfallshantering då alla invånare och besökare på
Gotland inkluderas.

Länsstyrelsen anser att näringslivet inte inkluderas
och att avfallsplanen av den orsaken inte speglar sitt
syfte. Om syftet ska uppnås är det Länsstyrelsens
uppfattning att potentialen för åtgärder som kan
utföras av bl a näringslivet inkluderas tydligare i
avfallsplanen och förankras hos näringslivet. Särskilt
pekar Länsstyrelsen på Inriktningsmål 3.

Kommentar och ev. förslag till ändring

Teknikförvaltningen menar att under 1.4
”Syfte med Region Gotlands avfallsplan”
exkluderas inte någon del av samhället, ej
heller näringslivet. Länsstyrelsen hänvisar
till de angivna åtgärderna i avfallsplanen
och menar att dessa inte omfattar
näringslivet i tillräcklig utsträckning.
Teknikförvaltningen vill förtydliga att
Avfallsplanen fokuserar på vad som ska
uppnås (strategier, inriktningsmål och
delmål) och ger förslag på hur målen kan
uppnås (förslag till aktiviteter).
Teknikförvaltningen ser gärna att
näringslivet inkluderas tydligare och
föreslår därför ändringar, se Bilaga 7.


Länsstyrelsen anser att avfallsplanen bör ta höjd för
de förändringar som föreslås gälla i svensk
lagstiftning på avfallsområdet avseende förbränning
av ”separat insamlat avfall (brännbart restavfall).


Länsstyrelsen har vid avgränsningssamrådet bedömt
att planen bör innehålla en analys av framtida
klimatförändringar och strategier för
klimatanpassning av avfallshanteringens olika delar
och processer. Planen har nu kompletterats med ett
avsnitt om detta, punkt 3.1.3. Länsstyrelsen anser att
klimatanpassning bör integreras och genomsyra hela
avfallsplanen, vilket i denna version av avfallsplanen
inte framgår.

Teknikförvaltningen menar att det under
punkt 1.6 i avfallsplanen redogörs för
framtida avfallshantering, inklusive det
brännbara restavfallet (”…andra lösningar
för hantering av brännbart hushållsavfall
behövs”). Det är i dagsläget inte fastställt
hur direktivet skall implementeras i svensk
lagstiftning. Det vi vet är att förbränningen
på Cementa är undantagen när det gäller
avfallsförbränningsskatten. Framtida
revidering av avfallsplanen får ske i takt
med ny avfallslagstiftning.
Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen menar att den
komplettering som gjorts, punkt 3.1.3 i
Miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 5),
är en bra början, som kan utvecklas till
kommande revideringar av avfallsplanen.
Teknikförvaltningen påpekar också att flera
delmål och förslag till aktiviteter har sin
grund i klimatanpassning (förebygga lukt,
mögel, invasiva arter och mark- och
vattenförhållanden), exempelvis aktivitet

4.A.13 (invasiva arter), delmål 4.1
(återföring av slam) och 4.4 (biokol) samt
delmål 6.2 och 6.3 (sopkorgsfritt Gotland).
3. Mål och åtgärder

Länsstyrelsen bedömer att mål och åtgärder är i linje
med nationella miljökvalitetsmål, nationella
avfallsplanen och FNs 17 globala hållbarhetsmål.

Länsstyrelsen anser att avfallsplanen är väl
strukturerad och att målen till största del är
formulerade så att uppföljning kommer att vara
genomförbar. I flera fall finns mätbara mål vilket
innebär möjlighet till uppföljning.
3.1 Inriktningsmål 1, förebyggande av avfall

Länsstyrelsen anser att det är positivt att
avfallsplanen sätter upp ett ramverk med
övergripande mål som näringslivet kan skapa sina
egna mål kring.

Länsstyrelsen anser att det saknas konkreta förslag
hur näringslivet kan arbeta med mer detaljerade
mål, som t. ex. angivits för Region Gotlands egna
verksamheter.


Länsstyrelsen noterar att Region Gotland under
förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 1
skrivit att hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.
Aktiviteten skulle få bättre utfall om det
omformulerades till ska.

3.2 Inriktningsmål 2, återanvändning/återbruk

Länsstyrelsen anser att det är positivt att återbruk
främjas genom att underlätta för verksamheter att
verka inom avfallsbranschen.


Inga förslag till ändringar.
Kommentar och ev. förslag till ändringar

Teknikförvaltningen menar att delmålen
behöver vara uppföljningsbara, vilket
också Länsstyrelsen påpekat som positivt
med avfallsplanens delmål. Alla fyra delmål
är genomförbara inom näringslivet, men
svåra för Teknikförvaltningen att följa upp
utanför den egna verksamheten. Vi måste
börja någonstans och följer därför
avfallsplanens övergripande strategi punkt
2.4 ”Region Gotlands verksamheter ska
föregå med gott exempel”. När det gäller
delmål 1.2 är ambitionen att följa upp
målet inte bara för Region Gotlands egna
verksamheter, utan för alla skolor,
omsorgs- och vårdinrättningar på Gotland.
Inga förslag till åtgärder.
Teknikförvaltningen noterar att förslaget
till aktivitet 1.A.2. lyder: ”Utbilda
upphandlare och upphandlande
verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in
i upphandlingar”. Teknikförvaltningen ser
att Länsstyrelsen missuppfattat
formuleringen.
Förslag till ändring avseende aktiviteter
1.A.2 samt 2.A.5: ”Utbilda nyckelpersoner
och verksamheter i hållbar upphandling
och inköp”.
Teknikförvaltningen tolkar det som att
Länsstyrelsen ser en risk att delmål 2.1 om
införande av minst tre ”Fixotek” skulle
utgöra en konkurrensfördel gentemot
andra delar av näringslivet. Region Gotland
avser inte att hjälpa ideella
återbruksföreningar med sortering av

Länsstyrelsen anser att konkurrenslagstiftningen bör
uppmärksammas om Region Gotland avser att hjälpa
ideella återbruksföreningar med sortering av
material som de sedan försäljer, eftersom det kan
innebära en konkurrensfördel gentemot andra delar
av näringslivet.
Inriktningsmål 3, materialåtervinning

Länsstyrelsen ser det positiva i att hushållsnära
insamling uppmärksammas som en del i
måluppfyllelsen för ökad materialåtervinning.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på
Naturvårdsverkets vägledning (NVV, 2017) som
påpekar att inga krav finns på hushållsnära insamling
av fler fraktioner än vad som nu görs. Länsstyrelsen
pekar också på en uppföljningsrapport från
Norrköpings kommun avseende fyrfackssystem.


Länsstyrelsen påpekar att materialåtervinning av
textilier utgör krav i EU-direktiv. Det är därför särskilt
viktigt att detta mål går att följa upp, vilket
Länsstyrelsen inte anser framgår.

Inriktningsmål 4, Energi- och näringsåtervinning

Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas hur
Region Gotland ska kunna samla in mer organiskt
material. Länsstyrelsen föreslår också att pristaxor
ska ses över och priset för hämtning av organiskt
material sänkas.

material för försäljning.
Teknikförvaltningen har god kännedom om
konkurrenslagstiftningen. Se även punkt
6.4 i avfallsplanen.
Förslag till åtgärd: Tillägg under delmål 2.1
…”exempelvis genom IOP – idéburet
offentligt partnerskap”.
Länsstyrelsen har fastnat för en del av ett
av förslagen till aktiviteter, 3.A.1: ”I samråd
med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen införa källsortering på
offentlig plats och bostadsnära insamling
av tidningar och förpackningar”.
Teknikförvaltningen deltar i pågående
samråd med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen i enlighet med de nya
förordningarna för bostadsnära insamling
av förpackningar (2018:1462) och
returpapper (2018:1463). NVV, 2017 har
utgått.
Inga förslag till åtgärder.
Länsstyrelsen menar att delmål 3.3
”Insamlade textilier som inte kan
återbrukas ska materialåtervinnas senast
2023” inte går att följa upp.
Teknikförvaltningen ser stora möjligheter
att följa upp detta mål. Som beskrivs under
delmål 3.3 finns flera goda exempel på
Gotland där textilier återbrukas och
återvinns. Dessa verksamheter har redan
idag hållbar hantering och uppföljningsbar
statistik på området. Statistik finns även
för Region Gotlands insamling av textilier
som idag går till förbränning. Målet
kommer att följas upp på samma sätt som
alla andra mål, se punkt 1.7 i avfallsplanen.
Inga förslag till åtgärder.
Teknikförvaltningen förtydligar att delmål
4.3 ”År 2025 har den lokala produktionen
av biogas och biogödsel ökat med 50%”
inte innebär att Region Gotland ska samla
in mer organiskt material, dvs
hushållsavfall. Det framgår av den
förklarande texten under 4.3 samt av flera
av förslagen till aktiviteter.
När det gäller länsstyrelsens förslag att
sänka priset för hämtning av organiskt
avfall, så motsägs det av krav från

Jordbruksverket för att bibehålla en hög
kvalitet på matavfall som ska bli KRAVcertifierat biogödsel samt Avfall Sveriges
rapporter och rekommendationer för att
bibehålla en hög kvalitet på matavfallet
och undvika att avfall dumpas i den
billigaste behållaren.

Länsstyrelsen menar att avfallsplanen anger ris,
grenar eller träavfall som möjligt material för
energiutvinning. Med hänvisning till avfallshierarkin
bör Region Gotland överväga om det är lämpligare
att kompostera dessa avfallsslag och skapa matjord
istället för energiåtervinning.


Länsstyrelsen anser att det inte framgår vilka
insatser som ska göras för att nå delmål 4.5 ”Antalet
ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år
2025”. Länsstyrelsen påpekar att det vid samrådet
den 7 november framkom att Region Gotland
planerade en kommunikationssatsning.
Länsstyrelsen anser därför att nästa version av
avfallsplanen bör kompletteras med denna
information. Länsstyrelsen föreslår samverkan
mellan miljö & hälsa på Region Gotland samt
polismyndigheten för att kunna säkra nödvändig
provtagning av aska för att kunna lagföra brott.
Inriktningsmål 5, miljöpåverkan från deponier

Länsstyrelsen anser att uppgifter om deponier som
inte ansvaras för av Region Gotland även bör finnas
nämnda i avfallsplanen. Det finns t ex både äldre och
nyare industrideponier.

Inga förslag till åtgärder.
Under 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” står: ”Ris och
grenar eller träavfall kan utgöra energieller kolkällor för bättre och effektivare
användning på Gotland….”
Teknikförvaltningen förtydligar att det står
”energi- eller kolkällor” vilket omfattar
länsstyrelsens förslag på kompostering.
Det kan också innebära rötning för biogasoch biogödselproduktion eller varför inte
biokolproduktion? En av de viktiga
aspekterna med delmål 4.4 är att det
brännbara avfallet idag är en till stora delar
outnyttjad resurs, som ofta hanteras
felaktigt och förlorar sitt värde eller avsätts
på fastlandet.
Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen håller med
Länsstyrelsen om att förslag till aktiviteter
saknas för delmål 4.5.
Förslag till ändring: Nytt förslag till aktivitet
4.A.15: ”Dialog med myndigheter om
förebyggande arbete samt uppföljning av
anmälda fall av otillåten eldning.” (jmf 6.A7.)

Teknikförvaltningen håller med
Länsstyrelsen om att dessa uppgifter bör
finnas med i avfallsplanen.
Förslag till ändring: Teknikförvaltningen
undersöker om uppgifterna på ett enkelt
sätt kan sammanställas och läggas till i
bilaga 3, innan beslut fattas om
avfallsplanen.

Inriktningsmål 6, minskad nedskräpning

När det gäller mål och åtgärder för att förebygga och
begränsa nedskräpning bedömer Länsstyrelsen att
ett samarbete med FTI kan utvecklas avseende hur
insamling av hushållsavfall och förpackningar kan
kombineras.

Länsstyrelsen anser vidare att det behöver
förtydligas hur målen avseende nedskräpning ska
kunna följas upp.

Teknikförvaltningen anser att mål och
förslag till aktiviteter för samarbete med
FTI finns beskrivet under inriktningsmål 3.
Inga förslag till ändringar.
Det finns ett inriktningsmål och tre delmål
för minskad nedskräpning.
Teknikförvaltningens bedömning är att alla
är uppföljningsbara och kommer att följas
upp i enlighet med punkt 1.7 i
avfallsplanen.
Inga förslag till åtgärder.

Miljökonsekvenser, punkt 4 samt bilaga 5

Länsstyrelsen delar Region Gotlands bedömning att
negativ miljöpåverkan bedöms bli liten vid
genomförande av avfallsplanens åtgärder.
Styrmedel, punkt 6

Länsstyrelsen anser att Region Gotland har bra
systematik i angivna styrmedel för att minska
avfallsflöden, återvinna mer samt genomföra de mål
som finns i planen.

Upphandling är ett styrmedel som Länsstyrelsen
anser Region Gotland har möjlighet att utveckla,
eftersom det generellt bedöms vara den största
påverkansfaktorn inom offentlig verksamhet.
Nollalternativet

Länsstyrelsen påpekar att avfallsplanen ska ses över
minst vart fjärde år och revideras vid behov.
Föregående avfallsplan (från 2007) skulle därmed
inte uppfylla nu gällande lagstiftning och är således
ej ett relevant alternativ.

Inga förslag till åtgärder.

Följ upp: Skicka beslut om Avfallsplanen till Länsstyrelsen med information om datum för dess
antagande.
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Teknikförvaltningens beaktande

3. Mål och aktiviteter

MBNs bedömning är att avfallsplanen är väl
genomarbetad med ambitiösa mål och tydligt syfte.

Kommentar och ev. förslag till ändringar

MBN anser att det bör säkerställas att möjliga
metoder för uppföljning av målen är genomförbara
innan målen fastställs i avfallsplanen.

MBN påpekar att ”plockanalyser” och
”kundundersökningar” står som aktiviteter för att nå
uppsatta mål. Eventuellt borde denna typ av
aktiviteter utgöra metoder för att kunna utvärdera
om mätbara mål har uppnåtts.

3.1 Inriktningsmål 1, förebyggande av avfall
Delmål 1.1: MBN undrar om delmålet även omfattar
evenemang som görs i samarbete med andra aktörer
eller i Region Gotlands regi.

3.2 Inriktningsmål 2, återanvändning/återbruk
Under delmål 2.5 föreslår MBN ett tillägg: att
avfallsplanering även bör ingå i översiktsplaner.
Inriktningsmål 4, Energi- och näringsåtervinning

Teknikförvaltningens bedömning är att
inriktnings- och delmålen går att följa upp.
Det går dock att tydliggöra hur varje enskilt
delmål ska mätas och följas upp.
Förslag: Att vid kommande revideringar av
avfallsplanen tydliggöra hur mätning och
uppföljning av respektive delmål ska ske.
Teknikförvaltningens bedömning är att
även metoder kan utgöra exempel på
aktiviteter som bidrar till att målen
uppnås. För flera av målen saknas idag
systematisk uppföljning och då kan det
vara bra att föreslå aktiviteter för
uppföljning som passar för flera olika
sorters verksamheter. Exempel på det är
plockanalyser och kundundersökningar.
Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen förtydligar att alla mål
och delmål omfattar hela Gotland, inte
bara Region Gotlands verksamheter. För
att göra målen mer mätbara, men också
för att Region Gotlands verksamheter ska
föregå med gott exempel i enlighet med
strategi 2.4, har vissa av målen avgränsats.
Almedalsveckan räknas som en av Region
Gotlands verksamheter och kommer att
omfattas av uppföljningen.
Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen instämmer.

Förslag: Lägga till översiktsplaner i
formuleringen av delmål 2.5.
Teknikförvaltningens bedömning är att
innebörden av kunskapsinhämtning och
Delmål 4.1: MBN önskar ett förtydligande av vad
informationsspridning för de flesta är
kunskapsinhämtning och informationsspridning
tydligt. Teknikförvaltningen är väl
innebär. MBN påminner om den pågående
införstådd med den nyligen avslutade
utredningen på regeringsnivå om förbud av spridning utredningen ”Hållbar slamhantering” som
av avloppsslam.
inte ensidigt förordar ett förbud av
spridning av avloppsslam.

Förslag: Inga förslag till ändringar.

Inriktningsmål 5, miljöpåverkan från deponier
Delmål 5.1: MBN kommenterar att det vid
riskklassningen av ett flertal deponier utförts
mätningar av metangas. Resultatet visar överlag på
låg eller ingen produktion av metangas. Ytterligare
provtagning på andra djup kanske är nödvändig men
resultaten från tidigare undersökningar kan
lämpligen användas som underlag.
Nationella avfallsplanen – Farliga ämnen
MBN skulle gärna se att samtliga inriktningsmål
innehåller fler aktiviteter för att begränsa
återcirkulation av farliga ämnen. MBN föreslår 6 nya
aktiviteter. (Se som följer nedan).

Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Identifiera kemikalier och produkter med farliga
ämnen som köps in och används inom Region
Gotlands egna verksamheter och välja mindre farliga
alternativ, för att minimera mängden farligt avfall
som kan komma att uppstå i framtiden.

Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Identifiera material som inte bör eller får
återanvändas ( tex leksaker med ftalater,
köksredskap med kadmium, byggmaterial med
asbest mm) och sprida kunskap om detta till
personal på de planerade återbruken.

Teknikförvaltningen tackar för MBNs
kommentar och förtydligar att eventuella
åtgärder endast avser de deponier med
förekomst av metangasutsläpp i
behandlingsbara mängder.

Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen önskar förtydliga att
förslaget till Gotlands avfallsplan fokuserar
på strategier och målsättningar för hela
Gotland. Ambitionen med förslagen till
aktiviteter är att de ska kännas
genomförbara för fler än Region Gotlands
egna verksamheter. Framtagen avfallsplan
har redan väl många förslag till aktiviteter.
Tanken är att alla på Gotland ska
genomföra de aktiviteter som bäst passar
deras respektive verksamhet, för att kunna
uppnå målen i hela Gotlands gemensamma
avfallsplan. Teknikförvaltningen gläder sig
åt MBNs förslag till interna aktiviteter, det
är alla mycket bra förslag som kan skrivas
in i verksamhetsplan och budget för
respektive verksamhet med hänvisning till
inriktnings- och delmål i avfallsplanen.
Förslag: Vid kommande revideringar av
avfallsplanen förtydliga avsikten att minska
mängden farliga ämnen i avfallsleden.
Krav på substitution av kemikalier och
produkter med farliga ämnen finns i
dagens miljö- arbetsmiljö- och
kemikalielagstiftning. Det ingår därmed i
varje verksamhetsutövares ansvar. Hela
Gotland kan säkerligen förbättra sig i detta
arbete.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Identifieringsarbetet görs främst av andra
aktörer i samhället, såsom myndigheter
producenter och organisationer.
Kunskapsspridning kring farliga ämnen i
avfall finns med som strategi 2.2 i
avfallsplanen.
Förslag: Inga förslag till ändringar.

Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Samlade tillsynsinsatser från Enhet bygg och Enhet
miljö- och hälsoskydd på bygg- och rivningsavfall för
att säkerhetsställa att byggmaterial med farliga
egenskaper tas om hand på ett lämpligt sätt.
Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Säkerhetsställa att farligt avfall tas emot på ett
säkert sätt på Regionens återvinningscentraler
(ÅVC:er) och minimera risken för att stöld av farligt
avfall sker.

Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Vidta åtgärder för att minska mängden mikroplaster
i avloppsslammet.

Förslag på ny aktivitet – Farliga ämnen
Identifiera avfallsströmmar med farliga ämnen inom
Region Gotlands egna verksamheter (lakvatten,
släckvatten, avloppsvatten mm ) och utvärdera
befintliga reningstekniker och möjligheten till
förbättringsåtgärder.
Framtida behov av nya avfallsanläggningar
MBN anser att avfallsplanen skulle kunna förtydligas
i enlighet med 8-9 samt 12§§ NFS 2017:2. Se
respektive paragraf nedan.

NFS 2017:2 8 §
Avfallsplanen ska innehålla en bedömning av
1. behovet av nya insamlingssystem och
anläggningar för att hantera avfall,
2. behovet av nedläggning eller förändring av
befintliga insamlingssystem och anläggningar för att
hantera avfall, och

Teknikförvaltningen välkomnar en sådan
aktivitet för att uppnå inriktningsmål 2 och
3. Tillsyn finns beskrivet under punkt 6.6 i
avfallsplanen.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Mottagning av hushållens farliga avfall på
återvinningscentralerna ingår i
kommunens renhållningsskyldighet.
Gotland är förhållandevis (jmf med
fastlandsbaserade kommuner) förskonade
från avfallsstölder på ÅVC. Driftansvaret
faller på ansvarig enhetschef.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen är medveten om att
det finns mikroplaster. De finns i hela vår
omvärld, vilket avspeglas i
avloppsslammet. Flera studier visar att
nedbrytningen av mikroplaster sker bättre
i mark med spridning av slam än i mark
utan slamspridning. Teknikförvaltningen
hänvisar till delmål 4.1: ”… Fortsatt
kunskapsinhämtning och
informationsspridning behövs.”
Teknikförvaltningen följer med intresse
kommande lagförslag avseende ”Hållbar
slamhantering”.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen hänvisar till beslutad
VA-plan samt befintliga och kommande
strategier inom vatten- och
avloppsområdet.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen bedömer att 8-9 samt
12 paragrafen i NFS 2017:2 uppfylls, men
kan tydliggöras.
Förslag: I kommande revideringar av
avfallsplanen förtydligas i enlighet med
MBNs förslag.
Teknikförvaltningen hänvisar till punkt 1.6
”Framtida avfallshantering och
avfallsflöden” i avfallsplanen.

3. avfallsflödenas framtida utveckling.
NFS 2017:2 9 §
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur
behovet av platser för anläggningar för att hantera
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan
och i kommunens övriga arbete med fysisk
planering.
NFS 2017:2 12 §
För avfall som kommunen inte ansvarar för ska
avfallsplanen innehålla översiktliga uppgifter om
avfallsmängder och om hur detta avfall hanteras
enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och
15 kap. 10 § miljöbalken.
MBNs identifierade behov avseende
avfallshantering på Gotland, 2 st.
1. Farligt avfall
Det finns endast en större aktör på ön som tar emot
farligt avfall från verksamheter. Detta kan bland
annat resultera i att verksamheter lämnar farligt
avfall på ÅVC:erna vilket inte är lämpligt då ÅVC:erna
är avsedda för hushållssopor. Fler aktörer för att ta
emot olika typer av farligt avfall borde finnas på ön.

2. Jord och schaktmassor
MBN önskar att Region Gotland i samarbete med
branschen tar ett samlat grepp om återvinningen av
massor runt om Visby och ser över möjlighet till
exploatering och planering av mindre känsliga
platser i närheten av Visby.

Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen hänvisar till punkt 6.5
”Fysisk planering”.

Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen hänvisar till
avfallsplanens bilaga 1.

Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningens tar tacksamt emot
MBNs identifierade behov och
observationer.
Att det överhuvudtaget finns någon privat
aktör på Gotland som tar emot farligt avfall
från verksamheter kan härledas till att
Region Gotland ställer mottagning för
verksamheter som krav i samband med
upphandling av transport och behandling
av hushållens farliga avfall. Det vanligaste
på fastlandet är att farligt avfall från
verksamheter tas emot på de kommunala
återvinningscentralerna och
miljöstationerna. Antalet privata aktörer
med anläggningar för farligt avfall är få.
Om Region Gotlands återvinningscentraler
tog emot farligt avfall från verksamheter
skulle företagens avstånd till närmsta
insamlingspunkt minska.
Teknikförvaltningen ser fler möjliga aktörer
som föga troligt, då det är en kunskapsoch kostnadskrävande verksamhet.
Förslag: Inga förslag till ändringar.
Teknikförvaltningen välkomnar MBNs
önskan och hänvisar till inriktningsmål 2
och aktivitet 2.A.6 ”Möjliggöra
återanvändning av de massor (jord- och
schaktmassor) som uppkommer i Region
Gotlands verksamheter och projekt.” För
att ytterligare minska behovet av
transporter är det viktigt att rena massor
kan lagras där behovet av dessa massor
finns, exempelvis inför efterbehandling
och sluttäckning av deponier.
Förslag: Inga förslag till ändringar.

Övriga synpunkter från MBN

Sidhuvud för alla bilagorna korresponderar inte med
det nummer som bilagan ska ha.

Bilaga 5 (MKB) har ett annat sidhuvud och
en annan layout. Det är en konsultrapport.

Tabell 4 i bilaga 1 är från 2017. Finns det någon
tabell med en senare datering? Ska inte asbest vara
medräknat?

Förslag: Inga förslag till ändringar.
Arbetet med framtagande av en ny
avfallsplan har pågått länge. Det finns
senare uppgifter. Målsättningen har varit
att uppgifterna ska vara från år 2018.

Under punkten Delmål hänvisas till avsnitt 1.10.
Avsnittet hittas inte. Om punkten finns med i
materialet bör det mer noggrant anges var
någonstans.
I avsnitt 1.7 Genomförande och uppföljning av
planen står att Teknikförvaltningen tar på sig
ansvaret med en årlig uppföljning i respektive
nämnd. Går det att förtydliga vad en uppföljning i
nämnden innebär?

Uppgifter gällande nedlagda deponier i bilaga 3
behöver kompletteras enligt följande (15§ NFS
2017:2):
 Närmare 40 kommunala riskklassade
deponier finns, inte 30 som angivits i texten.
 Listan i Tabell 2 borde ersättas med en mer
aktuell lista.
 Lummelunda deponi och Ljugarn deponi har
båda fått riskklass 3.
 Även industrideponier bör redovisas.
(Cementa, Nordkalk, Roma Sockerbruk osv).

Den kommunala avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om åtgärder för att förebygga att
förpackningsavfall uppstår (vägledning till NFS
2017:2 och 76 a § avfallsförordningen (2011:927)).
Finns detta med?

Förslag: Vid kommande revidering av
avfallsplanen uppdatera tabell 4.
Punkten har slagits ihop med1.7
Genomförande.
Förslag: Teknikförvaltningen stryker
hänvisningen till avsnitt 1.10. (s. 9)
Då aktiviteter för att uppnå målen i
avfallsplanen ska integreras i ordinarie
verksamhetsplan menas med årlig
uppföljning, den uppföljning som görs av
verksamhetsplan och budget varje år.
Förslag: Teknikförvaltningen lägger till ”av
verksamhetsplan och budget”.
Målsättningen har varit att uppgifter inte
ska vara från år 2018. Tabell 2 baseras på
ett annat dokument ”Plan för fortsatt
undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda
deponier inom Region Gotland.”
Förslag: Teknikförvaltningen ändrar från
”ett 30-tal” till ”närmare 40”.
Inför beslut i RF görs en sista uppdatering
av tabell 2, förutsatt att
ursprungsdokumentet som tabellen bygger
på reviderats. Tabell 2 dateras och
industrideponier läggs till.
Nej, förslaget till ny avfallsplan för Gotland
innehåller inte ”uppgifter om åtgärder för
att förebygga att förpackningsavfall
uppstår”. Det är en mild protest från
Teknikförvaltningens sida mot att lägga
ansvaret för det förebyggande arbetet på
kommunerna och inte inom
Producentansvaret avseende
förpackningar.

Förslag: Teknikförvaltningen lägger till
…”uppkomst av förpacknings- och
annat”…till aktivitet 1.A.1.

Följ upp: Skicka information till MBN.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053
30 januari 2020

Lisa Larsson
Avfallsutvecklare

Tekniska nämnden

Samrådsredogörelse Avfallsplan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Sammanfattning av samrådsredogörelsen återfinns i förslaget till ny avfallsplan,
avsnitt 10, sidan 24.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden fattade 2019-09-19 beslut om att skicka samrådsversionen av
”Avfallsplan Region Gotland 2020-2030” på samråd/remiss/utställning i enlighet
med 15 kapitlet 42§ miljöbalken. Utskick gjordes till ett antal olika instanser, såsom
olika nämnder inom regionen, länsstyrelsen, större fastighetsägare, med flera.
Samrådet kungjordes på Region Gotlands hemsida. Dessutom publicerades
annonser i gotländska medier såsom Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och
Radio Gotland. Samrådstiden varade mellan 1 oktober 2019 och 3 januari 2020.
I samband med samrådet gjordes Miljökonsekvensbedömningen för avfallsplanen
tillgänglig för myndigheter och allmänheten.
Under samrådet har allmänheten och företag/föreningar bjudits in till fyra publika
möten i:
 Hemse den 14 oktober
 Roma den 22 oktober
 Slite den 4 november
 Visby den 7 november
Sammantaget deltog ett femtiotal privatpersoner, företagare, intresseföreningar,
skolor och organisationer i de publika samråden. Ett arbete med klass 3 och 4 på
Polhemsskolan avseende barnperspektiv på avfallsplanen har genomförts. Elever och
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Ärende TN 2018/3053

lärare har bidragit med flera idéer, förbättringsförslag och breddat perspektivet på
avfallshanteringen. Flera illustrationer från eleverna återfinns i planen.
Två organisationer bjöd in teknikförvaltningen för genomgång av Avfallsplanen
under samrådstiden; Vuxenskolan och Vänsterpartiet.
Inkomna allmänna synpunkter rör i huvudsak återbruk, lokal hantering av slam och
annat hushållsavfall, matavfallsinsamling, insamlingssystemens utformning,
nedskräpning och papperskorgar i offentliga rummet, kommunikation och avfallstaxa
samt mottagningsavgifter. Alla synpunkter har tagits i beaktande under
färdigställandet av avfallsplanen.
Under samrådstiden inkom yttranden från Länsstyrelsen, MBN och flera politiska
partier. Samtliga ställer sig positiva till föreslagen avfallsplan och kommer med flera
förslag till förbättringar. Allt har tagits i beaktande under färdigställandet av
avfallsplanen.
En sammanställning och kort redogörelse på inkomna synpunkter och hur dessa har
beaktats finns bifogat. Bifogat finns även inkomna yttranden från Länsstyrelsen och
MBN samt en redogörelse för hur dessa har beaktats. Inga specifika synpunkter eller
yttranden har inkommit avseende innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (som
återfinns som bilaga 5 till föreslagen avfallsplan).
Till följd av inkomna yttranden och synpunkter har ändringar gjorts i avfallsplanens
huvuddokument, samt i bilagorna 1, 3 och 7, se bifogade sammanställningar.
Synpunkter och yttranden från samrådet finns sparade på ärendet och bidrar till
utveckling av avfallsverksamhet och kommande revideringar av avfallsplanen. Nästa
revidering och samråd sker senast år 2023. Synpunkter på avfallsplanen tas tacksamt
emot kontinuerligt: registrator-tn@gotland.se, uppge ärendenummer TN 2018/3053.
Stort tack till alla som genom sitt deltagande på olika sätt under samrådet, bidragit till
hela Gotlands nya Avfallsplan 2020-2030.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att samrådet genomförts i enlighet med 15
kapitlet 42§ miljöbalken.
Olika perspektiv har kommit teknikförvaltningen till del, speciellt barnperspektivet
genom samarbete med Polhemsskolan elever i klass 3 och 4.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse 2020-01-30
Förslag till Avfallsplan för Region Gotland 2020-2030, TN 2018/3053
Samråd Sammanställning Synpunkter
Samråd MBNs yttrande (handling #68) och teknikförvaltningens beaktande
Samråd Länsstyrelsens yttrande (handling #70) och teknikförvaltningens beaktande
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2020/
27 januari 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Anslutning av VA inom verksamhetsområde Tofta, Eskelhem,
Sanda och Västergarn
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden beslutar om att häva tidigare fattat beslut om stopp för
anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom verksamhetsområden för
vatten. Det område där beslutet hävs är i socknarna Tofta, Eskelhem, Sanda och
Västergarn. I övriga socknar med anslutningsstopp gäller fortsatt stopp för
anslutning till vattenledningssytemet till dess vattenförsörjningen säkrats.

Sammanfattning

Vattensituationen på södra Gotland har varit ansträngd under ett flertal år. 2016
nåddes en nivå som gjorde att tekniska nämnden med stöd i Vattentjänstlagens 17§
sade nej till ansökningar om anslutning av fastigheter inom ett verksamhetsområde
söder om Tofta. Anslutningsstoppet skulle gälla till dess att södra Gotlands
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn var driftsatt och försörjningen av dricksvatten
var tryggad (§ 229 2016-11-16).
Somrarna 2016, 2017, 2018 och 2019 har kännetecknats av vattenbrist och endast
klarades av med annonskampanj, en rad restriktioner såsom bevattningsförbud på
hela Gotland och delvis trycksänkningar samt en vilja hos både Gotlänningar och
hitresta att bidra till att situationen klarades av. Vattenbristen klarades av till en
kostnad av att nivåerna i våra vattentäkter inte kunnat återhämta sig.
Teknikförvaltningen ser en påtaglig risk för att vattenbristen fortsätter även
sommaren 2020 och åren därefter.
Ärendebeskrivning

Under juni månad 2019 driftsattes södra Gotlands bräckvattenverk och verket
försörjer numera ledningsnätet med dricksvatten från Kvarnåkershamn till
Nisseviken och från Kvarnåkershamn till Hemse och Burgsvik via Alva.
Tekniska nämnden beslutade 2019-08-28 (§ 180) att häva anslutningsstoppet inom
verksamhetsområdet i Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide,
Öja, Vamlingbo, Hamra, Eke, Alva, Hemse, Rone, och Burs på södra Gotland.
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Tekniska nämnden beslutade 2019-11-27 (§ 247) att häva anslutningsstoppet inom
verksamhetsområdet Stånga, Lye, Garda, Alskog och Ardre.
Teknikförvaltningen föreslår nu att Tekniska nämnden beslutar att från 1 mars
fortsätta att häva tidigare fattat beslut om stopp för anslutningar till det allmänna
ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten. Det aktuella området där
anslutning inom verksamhetsområde föreslås få göras är Tofta, Eskelhem, Sanda och
Västergarn socken.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv- Positivt för landsbygden och kunna få exploatera.
Ekonomisk konsekvensanalys- Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-01-27
TN § 247 2019-11-27
TN § 229 2016-11-16
TN § 180 2019-08-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3985
20 januari 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp av tomträtten Visby Cypressen 11
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat kontrakt med Kalkhyllan 3
AB rörande köp av fastigheten Gotland Visby Cypressen 11 för 2 902 200
kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Cypressen 11, Kalkhyllan 3 AB, har
begärt att få friköpa rubricerade tomträtt. Fastigheten är belägen vid Söderväg 58 och
omfattar 8 292 kvadratmeter. Fastigheten är planlagd och upplåten med tomträtt för
industriverksamhet. Enligt gällande riktlinjer för försäljning av fastigheter får
tomträttsinnehavare efter regionens medgivande friköpa tomträtten till ett pris
motsvarande marknadsvärdet på marken.
Vid försäljning av industritomter och vid avgäldsregleringar av tomträtter upplåtna
och planlagda för industriverksamhet i centrala delar av Visby har region Gotland de
senaste två-tre åren utgått från ett markvärde på 350 kr/kvm tomtarea (se t.ex.
friköpen av tomträtterna Visby Cypressen 13 och 18). Utöver detta har mark- och
miljödomstolen fastställt att avgälden för Cypressen 11 för den avgäldsperiod som
började 2019-01-01 ska beräknas utifrån ett markvärde om 350 kr/kvm (Mål nr F
7540-17). Det taxerade markvärdet för Cypressen 11 är 400 kr/kvm tomtarea.
Med hänsyn taget till att det regionen säljer är en råtomt medan marktaxeringsvärdet
är tänkt att avspegla värdet på en iordningställd yta (inklusive stängsel, hårdgjorda
ytor, angöringsytor, servisledningar etc.) anser förvaltningen att det är skäligt med ett
pris på 350 kr/kvm.
Ett förslag på köpekontrakt har därför tagits fram med en köpeskilling på 2 902 200
kronor och med tillträdesdag den 1 april 2020. Parterna är överens om att den i
fastigheten upplåtna tomträtten ska upphöra och att köparen ska ansöka om lagfart
på fastigheten och dödning av tomträttsinskrivningen när köpebrev upprättats.
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Bedömning

En försäljning av fastigheten Visby Cypressen 11 ger, å den ena sidan, en intäkt på
drygt 2,9 miljoner kronor till region Gotland som, å den andra sidan, förlorar en årlig
intäkt så länge fastigheten upplåts med tomträtt (87 000 kronor/år till och med 2028
varefter ny avgäldsperiod påbörjas).
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga avtal
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Mark- ock och stadsmiljöenheten
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3845
20 januari 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

MBN Remiss om kungörelse om granskning av detaljplan för
del av Fårö Butleks 1:3 skifte 7 MBN 2019/1194
Förslag till beslut

•

Det bör framgå av planbeskrivningen att sopbilen inte kan vända vid fastigheten
Butleks 1:41 och att sopkärlen därför kommer att behöva transporteras av
fastighetsägaren ca 40 meter till närmaste vändplan

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare överlämnats för samråd och är nu
överlämnad för granskning. Planområdet som är i privat ägo ligger på nordvästra
Fårö utgörs av fastigheten Fårö Butleks 1:3, skifte 7.
Detaljplaneförslaget har sedan samrådet bantats något. Området är nu ca 8,3 hektar
stort och syftet är att tillskapa fem fastigheter för bostadsändamål. Inom
planområdet ingår fem befintliga fastigheter vilka genom detaljplaneförslaget ges rätt
till kompletterande bebyggelse.
Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata
och natur.
Angöring till planområdet sker via befintlig enskild väg över fastigheten Butleks 1:5.
Befintlig väg håller inte tillräcklig standard för tyngre fordon och tillsammans med
tillkommande vägar kommer ca 960 meter väg, inklusive två vändplaner, att anläggas.
Parkering löses på den egna fastigheten.
VA löses med enskild anläggning inom planområdet. Vattenförsörjningen ordnas
genom gemensam vattentäkt för de nybildade fastigheterna. De befintliga
fastigheterna har egen vattenförsörjning.
Det har genomförts en spillvattenutredning som föreslår slutna tankar för
klosettvattnet och gemensam infiltrationsanläggning för BDT-vattnet för de
tillkommande fastigheterna. De befintliga fastigheterna har egna mer eller mindre
utvecklade spillvattensystem. För att utreda möjligheterna till anslutning även av de
fastigheterna samt vissa fastigheter utanför planområdet till infiltrationsanläggningen
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behöver utredningen kompletteras. Om detta genomförs medför detta en förbättring
av områdets miljö.
Fiberledning samordnas med anläggandet av VA-ledningarna.
Dagvattnet tas om hand lokalt. Dagvatten från respektive fastighet ska avledas till
stenkista för återföring till mark och grundvatten.
För lokalgata, naturmark och vatten- och avloppsanläggning ska
gemensamhetsanläggningar bildas vilka ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Sophämtning sker genom regionens försorg.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas innan
antagande av detaljplanen. Säkerhet motsvarande de ungefärliga kostnaderna för
utbyggnad av områdets infrastruktur ska för exploateringens säkerställande lämnas till
regionen.
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TN 2019/3845

Bedömning

Det bör framgå av planbeskrivningen att den nordligast belägna fastigheten, Butleks
1:41, kommer att behöva transportera sopkärlen för avhämtning ca 40 meter till
närmaste vändplan.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Plangenomförandet innebär inga kostnader för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Gransnkingshandling: Förslag till detaljplan för Fårö Butleks 1:3 (del av skifte 7) m fl,
MBN 2019/1194. Inkom 2019-12-05

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Ärendenr. MBN 2019/1194

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(tidigare: BN 2012/2268)

Enhet plan, Region Gotland

Handlingstyp Kungörelse
Datum 4 december 2019

KUNGÖRELSE
Detaljplan för del av Fårö Butleks 1:3 (skifte 7), Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2019-11-07 har upprättats
av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen
för granskning innan antagande. Synpunkter från samrådet har sammanställts i en
samrådsredogörelse. Efter samrådet av
detaljplanen har ändringar av
planförslaget skett varav reviderade
planhandlingar och tillhörande
utredningar nu ställs ut för
granskning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har,
2012-12-18, bedömt att
genomförandet av föreslagen
detaljplan inte medför en betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen
instämmer, i yttrande 2013-01-24,
att under förutsättning att en VAutredning genomförs och att
detaljplanen anpassas till denna,
krävs inte en miljöbedömning.
Bebyggelsen utgör en sådan
komplettering som avses i 4 kap 4 §
miljöbalken.

Bild 1 Kartan visar detaljplaneområdets läge

Synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och finns
tillgänglig, tillsammans med ytterligare information, planhandlingar och
utredningar, på www.gotland.se/detaljplan samt i Rådhuset, Region Gotlands
entré, Visborgsallén 19 i Visby 9 december 2019 – 20 januari 2020.
Detaljplanen följer den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025.
Följande samfälligheter/servitut berörs:

Ny 1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 – telekablar, oinskriven nyttjanderätt,
upplåtelseavtal med berörda markägare
Ny 2 Fårö Butleks 1:3 Fårö Nors 1:49, Fårö Stors Gasmora 4:18– elkablar,
oinskriven nyttjanderätt
Sv 09-FÅR-598.1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 - väg

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3
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Sv 09-FÅR 535.1 Fårö Nors 1: 49 - väg
Sv 09-FÅR-653.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
Sv 09-FÅR-653.2 Fårö Butleks 1:5
Sv 09-FÅR-690.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
Sv 09-FÅR-612.1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 - väg
Sv 09-FÅR-1364.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
Sv 09-FÅR-1300.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
Sv 09-FÅR-373 Fårö Butleks 1:3 - väg
Sv 09-FÅR-1377.1 Fårö Butleks 1:25 – väg, 5m bred
Sv 09-FÅR-1377.2 Fårö Butleks 1:25 – vatten
Sv 09-FÅR-1377.3 Fårö Butleks 1:71 – avlopp
SAMF 1 – Samfällighet för Butleks hemman, delägarförvaltning, Byvägen över
ägorna, 222, akt 09-FÅR-49 sid 17. Väghållningsskyldighet är fördelad enligt akt
09-NHV-234. Formell väghållare: delägarförvaltning, styrelse saknas. Reell
väghållare: Region Gotland.
Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa fem fastigheter för
bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse inom fastigheten Fårö
Butleks 1:3 (del av skifte 7). Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig
bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och
omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls. Övrig mark regleras
som naturmark.
Fem befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även dessa regleras för
bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående markanvändning. Förslaget
innebär att de befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på
respektive fastighet.
För att bebyggelsen på bästa sätt ska inlemmas i landskapet har planförslaget
försetts med särskilda utformningsbestämmelser. I skogsområdet föreslås hus i trä,
medan stenhus förordas mot det öppna landskapet i söder. Övriga
utformningsbestämmelser omfattar bl a huvudbyggnaders bredd, storlek, totalhöjd
och takform. För att behålla helhetsverkan i landskapsbilden förespråkas dova
kulörer som inte kontrasterar mot färgskalan i naturlandskapet.
Förslaget innebär även att naturmarken inom planområdet upplåts till en
gemensamhetsanläggning, där samtliga fastigheter inom planområdet föreslås ingå.
Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en samfällighetsförening.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621
81 Visby, eller via e-post till registrator-mbn@gotland.se, senast den 20 januari
2020. Ange namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1194. Den som då
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inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare
eller annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
I och med att granskningen infaller under Jul och nyår förlängs tiden för
granskning till 6 veckor.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Annie Lovén, planarkitekt tfn
0498-269685, eller skicka e-post till annie.loven@gotland.se
Du hittar också mer information på www.gotland,se/detaljplan
Observera att under perioderna 21 december – 29 december samt 31 december – 6 januari 2020
är jag på julledighet och därför inte tillgänglig för frågor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Annie Lovén, planarkitekt
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Anna Rieem

Tekniska nämnden

Avsiktsförklaring Kuststaden Apeln 7 AB
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avsiktsförklaring mellan Region Gotland och
Kuststaden Apeln 7 AB i ett led att genomföra syftet med gällande detaljplan och
verka för ett strategiskt ägande och användning av regionens fastighetsinnehav.

Sammanfattning

Avsiktsförklaringen syftar till att möjliggöra försäljning av fastigheten Visby Linden 3
som ägs av Region Gotland. Visby Linden 3 som till större delen består av
parkeringsplatser betjänar de privatägda fastigheterna Visby Apeln 7 och Visby
Linden 1. Utöver parkeringsplatser har ägaren av Visby Linden 1 även infart till sitt
parkeringsgarage och sin sopbod inom Visby Linden 3. Upplåtelserna har reglerats
genom olika typer av avtal, skriftliga och muntliga, med tidigare ägare av Visby Apeln
7 respektive Visby Linden 1. I samband med ägarbyten av aktuella fastigheter har
rättigheterna inte reglerats.

Rödmarkerat område är Visby Linden 3
Av gällande detaljplan för berörda fastigheter framgår det att parkeringsbehovet för
Visby Apeln 7 delvis ska kunna lösas inom Visby Linden 3.
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Kuststaden Apeln 7 AB, som ägare av Visby Apeln 7, har påbörjat ett arbete med att
utveckla fastigheten Visby Apeln 7 i form av en bygglovsansökan. För att gå vidare
med bygglovet krävs att Kuststaden Apeln 7 AB kan visa hur parkering kan lösas för
de nya bostäderna. Kuststaden Apeln 7 AB har framfört intresse av att köpa
fastigheten Visby Linden 3 för att i enlighet med gällande detaljplan lösa
parkeringsbehovet för Visby Apeln 7.
Ärendebeskrivning

År 1986 vann detaljplan för kv. Apeln, Linden m.m. laga kraft. Området för Visby
Linden 3 avsattes för parkering inom kvartersmark. Av beskrivningen till detaljplanen
framgår att parkeringsbehovet för Visby Apeln 7 delvis ska lösas inom ett
parkeringsområde inom kvarteret Linden. Vidare framgår att parkeringsbehovet för
Visby Linden 1 bedöms kunna lösas inom egen tomtmark med angöring i huvudsak
från Sören Norrbysgatan med viss möjlighet att nå fastigheten över
parkeringsområdet via Visborgsgatan.
Som ett led i genomförande av detaljplanen tecknades en överenskommelse mellan
Gotlands kommun och Startskottet 12746 AB (som var under ombildande till
Tjelvars Hus AB) år 1986. I överenskommelsen regleras bland annat vilka markbyten
som ska göras mellan Visby Linden 1 och blivande Visby Linden 3 samt vilket
markområde som dåvarande ägare av Visby Linden 1 skulle få nyttja för infart inom
parkeringsområdet.
År 1988 tecknades ett lägenhetsarrende inom Visby Linden 3 till förmån för
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem (dåvarande ägare av Visby Apeln 7) avseende
bilparkering. Av avtalet framgår att det inte finns något hinder för arrendatorn att
upplåta nyttjanderätt till annan förutsatt att ändamålet är bilparkering, annan
upplåtelse krävde skriftligt medgivande från markägaren. Åtaganden enligt
överenskommelse från år 1986 skulle arrendatorn överta, det vill säga kostnader för
framtida drift och skötsel av gemensamma ytor inom Visby Linden 3.
Från år 1997 finns tjänsteanteckningar, gjorda av tjänsteman inom dåvarande
Gotlands kommun, i form av kopia på telefax om att Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans Hem har medgivit att den parkeringsrad närmast Visby Linden 1 kan
disponeras av Brf Linden. Någon formell ändring av det tecknade lägenhetsarrendet
från 1988 gjordes aldrig mellan Gotland kommun och Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans Hem. Detta innebar att arrendeområdet aldrig blev justerat och området
för bilparkering var fortsatt utarrenderat till Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem
som i sin tur genom en andrahandsupplåtelse upplät parkeringsplatser till Brf Linden.
År 2013 såldes Visby Apeln 7 till Kuststaden Fastigheter i Visby AB. Någon skriftlig
överlåtelse av lägenhetsarrendet har inte gjorts med ny ägare och Stiftelsen Konsul
Otto Åkermans Hem har avvecklats. Parkeringsplatserna har fortsatt att nyttjas i
enlighet med den uppgörelsen som gjordes år 1997 utan att något avtal har funnits
med nuvarande ägare av Visby Apeln 7.
Bedömning

Med anledning av detaljplanens utformning där behovet av parkeringsplatser för
Visby Apeln 7 har lösts genom utrymme inom Visby Linden 3 och att det inte längre
finns någon juridisk koppling mellan de aktuella fastigheterna bör Visby Linden 3
säljas till ägare av Visby Apeln 7.
Tidigare upprättat lägenhetsarrende kunde tecknas med dåvarande ägare av Visby
Apeln 7 med stöd av den gällande detaljplanen för området. Någon formell
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upplåtelse av bilparkering mellan Region Gotland och Brf Linden har aldrig funnits
eftersom lägenhetsarrendet gällde mellan Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem och
dåvarande Gotlands kommun som ägare av Visby Linden 3. Det finns inte någon
möjlighet att upplåta samma område med samma ändamål till olika arrendatorer. Det
som reglerades i överenskommelse från år 1986, i form av rätt till infart och viss
parkering bör lämpligen tryggas formellt innan en eventuell försäljning sker av Visby
Linden 3. Avsiktsförklaringen är ett led i att möjliggöra ett genomförande av gällande
detaljplan.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål, en försäljning av Visby Linden 3
ger möjlighet för ägare av Visby Apeln 7 att utveckla och bygga bostäder inom
fastigheten vilket medför goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande.
Barn- och genusperspektiv, är inte relevant.
Landsbygdsperspektiv, ärendet rör endast kvarteren Linden och Apeln i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys, en försäljning av Visby Linden 3 medför en intäkt för
Region Gotland.
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring Region Gotland och Kuststaden Apeln 7 AB
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

3 (3)

1 (2)

Avsiktsförklaring
1. Parter
Region Gotland (Regionen)
Org.nr. 212000-0803
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
Kuststaden Apeln 7 AB (Kuststaden)
Org.nr. 559089-1304
Lilla Toget 6 B
572 30 OSKARSHAMN
2. Parternas avsikt
Avsiktsförklaring avseende försäljning av fastigheten Visby Linden 3. Regionen och
Kuststaden (tillsammans ”Parterna”) har inlett förhandlingar i syfte att träffa köpeavtal
avseende Visby Linden 3 som ägs av Regionen. Parterna är överens om att följande
förutsättningar måste vara uppfyllda för att försäljning av Visby Linden 3 ska vara
möjlig.
2.1. För att en direktförsäljning av Visby Linden 3 ska kunna ske till Kuststaden
krävs att markpriset sätts utifrån en marknadsmässig värdering. Värderingen
kommer att ligga till grund för försäljningspriset.
2.2. Ägare av Visby Linden 1 ska ges möjlighet att reglera rättigheterna avseende
infart och sopbod i form av servitutsavtal innan försäljning sker.
3. Bakgrund
Fastigheten Visby Linden 3 som till större delen består av parkeringsplatser betjänar de
privatägda fastigheterna Visby Apeln 7 och Visby Linden 1. Utöver parkeringsplatser
har Visby Linden 1 även infart till sitt parkeringsgarage och sin sopbod inom Visby
Linden 3. Upplåtelserna har reglerats genom olika typer av avtal, skriftliga och muntliga,
med tidigare ägare av Visby Apeln 7 respektive Visby Linden 1. I samband med
ägarbyten av aktuella fastigheter har rättigheterna inte reglerats.
Av gällande detaljplan för berörda fastigheter framgår det att parkeringsbehovet för
Visby Apeln 7 delvis ska kunna lösas inom Visby Linden 3.
Kuststaden, som ägare av Visby Apeln 7, har påbörjat ett arbete med att utveckla
fastigheten Visby Apeln 7 i form av en bygglovsansökan. För att gå vidare med
bygglovet krävs att Kuststaden kan visa hur parkering kan lösas för de nya bostäderna.
Kuststaden har framfört intresse av att köpa fastigheten Visby Linden 3 för att i enlighet
med gällande detaljplan lösa parkeringsbehovet för Visby Apeln 7.
Regionen har anlitat en oberoende värderingsman som har genomfört en
marknadsmässig värdering av fastigheten Visby Linden 3. Regionen avser även att
reglera Visby Linden 1s rättigheter i form av infart och sopbod. Kostnader för
framtagande av värdering och hantering av rättigheter bekostas av Regionen.
Direktförsäljningen ska därefter godkännas av tekniska nämnden för att vara giltig.
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4. Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att åstadkomma en direktförsäljning av Visby Linden 3 för
att tydliggöra användningen och ägandet av aktuell fastighet där regionen inte längre har
något direkt intresse av att styra användningen utöver vad som framgår av detaljplan
och andra myndighetsbeslut.
5. Giltighet
5.1. Denna avsiktsförklaring är endast giltig efter beslut om godkännande i tekniska
nämnden.
5.2. För det fall bindande köpeavtal träffas upphör denna avsiktsförklaring att gälla.
5.3. Avsiktsförklaringen visar på parternas intention att åstadkomma en
direktförsäljning av Visby Linden 3. Parterna binds först när slutligt avtal
undertecknats och godkänts av tekniska nämnden.
5.4. Ingen av Parterna har något ansvar mot den andra Parten för det fall
samarbetet skulle avbrytas eller upphöra utan att ett bindande avtal kommer till
stånd, eller på annan grund med anledning av denna avsiktsförklaring. Om
samarbetet avbryts svarar respektive part för nedlagda kostnader.
6. Överlåtelse
Denna avsiktsförklaring får ej överlåtas utan båda Parternas skriftliga medgivande.
7. Ändring och tillägg
Ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring kan endast ske genom en skriftlig
handling som hänvisar till denna avsiktsförklaring och är undertecknad av behöriga
företrädare för Parterna.
_____________________________________
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit
var sitt
Visby den

/

2020

För Region Gotland

…………………………………… ……………………………………
Karl-Johan Boberg

Visby den

/

Patric Ramberg

2020

För Kuststaden Apeln 7 AB
…………………………………… ……………………………………
Magnus Johansson

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1337
14 januari 2020

Claes Friberg

Tekniska nämnden

Uppdrag att se över reglerna för återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att införa en differentierad prissättning på
verksamhetsavfallet med 500 kr för avfall som kräver max 1,0 m3 volym, och
1000 kr för avfall som kräver mer än 1,0 m3 volym.
Tekniska nämnden beslutar att lägga till priser för försäljning av kompostjord vid
ÅVC i prislistan:
Lösvikt 20 kr/100l, färdigfylld säck om 1000l 250 kr. Minsta debitering 20kr.

Sammanfattning

Förändrad prissättning verksamhetsavfall:
Tekniska nämnden efterfrågade ett mindre hopp mellan 100 och 1000 kr. Det
framkom vid ett par tillfällen att införandet av 500-lappen inte blivit som avsett, 500
var för att brygga gapet mellan 100 och 1000. Så är det inte idag.
I grunden ligger lagstiftning och den tolkning som görs av den, främst i
Naturvårdsverkets vägledning ”Definitionen av hushållsavfall” från 2008 och Avfall
Sveriges guide #4 ”Innebörden av begreppet hushållsavfall” från 2013.
Olika handlingsalternativ:
1. Ha det som det är.
2. Sänk priset till 800kr, i övrigt oförändrat.
3. Hänvisa allt verksamhetsavfall till ÅVC med våg.
4. Ha någon form av avgränsning i mängd.
a. Införa en måttenhet att gå efter och låta allt under det vara
hushållsavfall. Allt över debiteras enligt dagens prislista.
b. Införa en måttenhet och allt som är mer än enstaka saker som ej är
hushållsavfall och som totalt sett ryms inom måttet debiteras på en
lägre nivå. Allt över debiteras enligt dagens prislista.
5. Inför separat debitering per fraktion
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Pris för försäljning kompostjord vid:
Återbruk är ett av de mål som finns för avfallsverksamheten, och kompostjord är
efterfrågat bland våra kunder. Trädgårdsavfall som samlas in vid ÅVC görs till
kompostjord som provtas och som vid godkänt prov kan återbrukas som
kompostjord där det behövs. Genom att sälja kompostjord vid ÅVC möts dels
återbruksfrågan och dels efterfrågan bland våra kunder. Inledningsvis sker försäljning
i lösvikt och i färdiga säckar om 1000l.
Ärendebeskrivning ändrad prislista verksamhetsavfall

Naturvårdsverket skriver i sin vägledning om bygg- och rivningsavfall från
bostäder: ”Avfall från underhåll, reparation, ombyggnad eller rivning av bostad eller
fastighet kan vara antingen hushållsavfall eller icke hushållsavfall.
Mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden bör räknas som en normal del
av boendet. Avfall från sådana arbeten (till exempel målning, tapetsering, slipning av
golv och byte av förslitningsdetaljer) är därför hushållsavfall.
Om ett byggarbete är omfattande (större reparation, renovering, ombyggnad, rivning
etc.) uppstår avfallet främst på grund av byggverksamhet och inte av boende. Avfall
från omfattande arbeten kan inte anses komma från hushåll. Avfallet kan inte heller
anses vara därmed jämförligt. Om ett arbete är omfattande eller ej behöver bedömas
i varje enskilt fall.”
Avfall Sverige går något längre i sin tolkning om bygg- och rivningsavfall i avsnitt
3.4 i sin guide #4: ”Avfall som uppkommer genom enklare underhåll och renovering,
exempelvis ommålning, omslipning av golv, tapetsering, utbyte av förslitningsdetaljer
eller reparation av enstaka fönster, utgör hushållsavfall. Det ska handla om åtgärder
som har samband med normalt nyttjande av byggnad för bostads-ändamål för att
utgöra hushållsavfall. Utanför det regelmässiga underhållet ligger exempelvis avfall
från om- eller tillbyggnad av hus. Sådant avfall bedöms inte som hushållsavfall.
Bostadsavfall som toalettstolar, dörrar, värmepannor, varmvattenberedare,
ackumulatortankar och annan fast inredning är inte heller ett resultat av
hushållsliknande göromål eller sysslor. Sådant avfall är därför normalt inte heller
hushållsavfall.
Avfall från byggarbetsplatser är hushållsavfall endast om avfallet till sina egenskaper och
sammansättning uppkommer skilt från byggverksamheten, som exempelvis avfall
från personalbodar och toalettavfall. Avfallet där uppkommer i allt väsentligt i
anledning av att människor uppehåller sig inom sådana anläggningar oavsett
verksamhet eller ändamål. Övrigt avfall från byggarbetsplatser utgör annat avfall.”
När dessa två vägledningar vägs samman fås bilden av att enklare reparationer och
renoveringar i bostaden räknas som hushållsavfall. Tapetsering, ommålning, slipning
av golv och byte av förslitningsdetaljer är gemensamt. De tre förstnämnda genererar
även mindre mängder avfall sett till volym. Begreppet ”byte av förslitningsdetaljer”
ger mer utrymme för fri tolkning, förutom de specifika typer av avfall som Avfall
Sverige nämner vara annat än hushållsavfall oavsett mängd. Likaså är ”reparation av
enstaka fönster” som Avfall Sverige skriver en tolkningsfråga.
1. Vad är enstaka? Enstaka har enligt SAOL ensamstående som synonym, dvs just en
till antalet. Vidare definition är dessutom något som ”förekommer sällan och
oregelbundet” (SO).
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2. Vad är reparation? SAOL ger ”lagning, iståndsättning”. För att något ska kunna
lagas behöver rimligen något finnas kvar av det ursprungliga objektet, annars är det
utbyte.
När någon del av det ursprungliga fönstret sitter kvar är det reparation, när hela
fönstret inkl fönsterbåge byts ut är det just utbyte. När det även handlar om flera till
antalet än en blir det annat än enstaka. Byter jag ett fönster och låter fönsterbågen
sitta kvar är det hushållsavfall, byter jag hela fönstret inkl fönsterbåge och/eller byter
mer än ett är det bygg och- rivningsavfall.
Kvar hänger dock NVV skrivelse om mängd: ”Om ett arbete är omfattande eller ej
behöver bedömas i varje enskilt fall.” Bedömningsmomentet är just det som ska
undvikas, då det ger utrymme för individens tolkning och ge olika debitering vid
olika tillfällen, inte bara mellan individer utan även av samma individ. Därför behöver
det fastställas vad som är omfattande eller inte. Här ger Avfall Sverige en bra
vägledning genom att skriva ordet ”enstaka”. Annat än enstaka är således
omfattande; en golvlist, en golvbräda, en kökslucka, ett fönster etc.
Kommer en kund med endast en av dessa är mängden ringa. Om kund kommer med
en av varje kan mängden bli ansenlig men är fortfarande hushållsavfall, och därför
måste även taxan med 50 resp 100 kr tas i detta.
Kundkommunikation är synnerligen nödvändig oavsett vägval; det måste bli tydligare
för alla och envar som kommer till eller arbetar vid ÅVC vad det är som gäller. Detta
måste kommuniceras på ett tydligt sätt på både ÅVC och på hemsidan. Detta gäller
även mot öns privata avfallsentreprenörer, som kan erbjudas annonseringsplats
utanför varje ÅVC, samt ges möjlighet att länka till sin verksamhet från Region
Gotlands hemsida. Denna annonsering skall skötas av respektive näringsidkare,
Teknikförvaltningen upplåter enbart plats för annons om var kunderna kan vända sig
med verksamhetsavfall.
Med hänsyn till allt detta, och framförallt verksamhetens krav på enkelhet och
tydlighet vid debitering och debiteringsgrad ser Teknikförvaltningens förslag ut såhär:
1. Ha det som det är.
2. Sänk priset till 800kr, i övrigt oförändrat.
3. Hänvisa allt verksamhetsavfall till ÅVC med våg.
4. Ha någon form av avgränsning i mängd.
a. Införa en måttenhet och låta allt under det vara hushållsavfall. Allt
över debiteras enligt dagens prislista.
b. Införa en måttenhet och allt som är mer än enstaka saker som ej är
hushållsavfall och som totalt sett ryms inom måttet debiteras på en
lägre nivå. Allt över debiteras enligt dagens prislista.
5. Inför separat debitering per fraktion
Bedömning ändrad prislista verksamhetsavfall

1. Ha det som det är
Som beskrivet ovan, ett troligt icke-alternativ. I övrigt behövs inget förtydligande.

2. Sänk priset
Som ovan med oförändrade mängder men nytt, lägre pris. Går kunderna till mötes
genom att sänka priset men fortfarande ”allt eller inget”. Två eller fler av samma sort
ger full debitering, oavsett volym. Sämre alternativ
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3. Hänvisa allt verksamhetsavfall till ÅVC med våg.
Då det är ohållbart att skaffa våg till alla sju ÅVC:er kan inte vägning vara ett mått.
Budget rymmer inte vågar överallt och ÅVC-beståndet ska ses över.
Dessutom kommer kunderna i de absolut flesta fall med blandat avfall som de
sorterar upp först på plats vid ÅVC. En beteendeförändring kan såklart arbetas fram,
men det finns en uppenbar risk att den vanligast förekommande fraktionen kommer
att vara ”Blandat verksamhetsavfall” även efter massiva insatser att få kunderna att
sortera hemma.
Likaså kan det innebära att kunderna blir tvungna att antingen komma en gång per
fraktion eller ha fraktionerna ilastade i olika kärl på släpet eller i bilen. Även om
många har det så med förpackningar idag är sannolikheten låg att det kommer bli så
med verksamhetsavfall som förekommer betydligt mera sällan än förpackningar.
Ett alternativ är att tillhandahålla kärl på rep ÅVC för kunderna att sortera upp i på
plats och sedan väga kärl för kärl. Detta kommer dock att kräva väldigt många kärl
och även vågstationer eller väldigt stor plats vid vågstationen, annars kommer flödet
att stanna upp fullständigt. Det är långsamt redan idag, och ska invägning och
debitering dessutom läggas till i processen kommer tidsåtgångenen öka. Inget alternativ.

4a. Måttenhet över-under
Enkel, tydlig skiljegräns. Det som ryms i måttenheten är hushållsavfall, det som
spiller över gör att allt blir verksamhetsavfall. Utmaningen ligger i att hitta rätt storlek
på måttet. I dagsläget protesterar många som kommer med verksamhetsavfall mot att
bli debiterade, oavsett mängd. Väljs ett för litet mått blir det ingen större skillnad mot
idag för kund, väljs ett för stort mått blir mer verksamhetsavfall än idag hushållsavfall
och då kan marknaden protestera då Region Gotland går in och tar marknadsandelar
på grund av det. För att få en väsentlig skillnad mot idag behövs ett relativt stort
mått, men inte så stort att marknaden reagerar. Ett antagande är att marknadens
smärtgräns går någonstans strax under 1 kbm. Mindre än 0,5 m3 ger ingen skillnad
för kund jämfört med idag, så ett mått runt 0,75 – 1 m3 kan vara lagom avvägt. Dock
ett sämre alternativ.

4b. Måttenhet som mellansteg
Använd istället måttet som skillnad i debitering. Enstaka detaljer debiteras som
hushållsavfall. Fler än två och som ryms i måttet debiteras med lägre pris. Det som
gör att det spiller över gör att allt debiteras enligt högre pris. Teknikförvaltningens
förslag på skiljemått är 1,0 m3. Denna 1,0 m3-låda skulle kunna stå vid infarten/ där
mätning och debitering görs, så kund själv får se hur stort eller litet utrymmet är.
Därifrån kan sedan bedömning om högre eller lägre göras när så krävs. Detta finns
bl.a i Kristianstad med gott resultat.
Med detta alternativ gäller reglerna att skilja på hushållsavfall och verksamhetsavfall
fullt ut, men går även kunderna till mötes genom att ge utrymme för den som bara
har ett fåtal artiklar av samma sort att slippa betala för full mängd. Ett bra alternativ.

5. Inför separat debitering per fraktion
I teorin det absolut bästa och mest rättvisa alternativet, framförallt om det
kombineras med vägning av inkommande fraktioner. Teknikförvaltningen vill ge
incitament för ökad sortering, och det bästa incitamentet är att differentiera
prissättningen. Ger renare fraktioner och lättare att hitta avsättning.
Problemet är detsamma som för vågalternativet; kunderna kommer i de flesta fall
med sitt fordon lastat med blandat avfall som de sedan sorterar upp. För att få det så
rättvisande som möjligt behövs antingen våg eller en måttenhet per fraktion. Det
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kräver sortering, antingen på plats eller hemma. Problemet med kärl och
sorteringsplats enligt vågalternativet kvarstår.
Ett annat problem är att kunderna kan ha en annan tolkning av vad som är vad och
därigenom sortera fel hemma. Det måste det finnas beredskap för och veta hur det
ska tas omhand när så sker. Detta är en längre lärprocess.
Teknikförvaltningen skulle kunna driva på källsorteringen av även bygg- och
rivningsavfall genom att redan nu införa fraktionstaxor, både volym och vikt. Dock
saknar våra ÅVC den infrastruktur som krävs för ett snabbt införande, men det
skulle kunna gå. Tveksamhet finns kring om våra kunder är mogna för denna
alltigenom genomgripande förändring. Å andra sidan är detta något som kanske bara
ska drivas igenom och låta kunderna lära sig vartefter? Det kommer dock kräva en
ökad bemanning vid samtliga ÅVC för att bistå kunderna med adekvat hjälp och
avläsning och debitering vid respektive våg alt uppskrivning av respektive uppskattat
volymmått som sedan summeras i en slutnota.
Finns vågstationer av olika storlek på resp ÅVC kan kunderna väga där och få exakt
debiteringsgrad. Är det volym blir det en fråga om uppskattning och bedömning, och
det måste undvikas så långt det är möjligt. Ska separat fraktionsprislista införas krävs
det vågar.
I detta alternativ behöver även ett pris för blandat verksamhetsavfall diskuteras. Å
ena sidan kan det underlätta för de kunder som inte har eller kan sortera, å andra
sidan skadeskjuts incitamentet för kund att sortera genom att tillåta osorterat avfall.
I nuvarande läge därför inget alternativ i praktiken, men genomförbart efter startsträcka.
Räkneexempel:
Dessa bygger på antaganden om mängd på släpet och vilja att lämna sitt
verksamhetsavfall till ÅVC. De faktiska intäkterna januari till juli 2019 var 384000kr,
vilket ger ett månatligt snitt på 55000 kr, en förmodad helårsintäkt på 660000kr.
Årligen rör det sig om runt 1000 debiteringar om 1000 kr för verksamhetsavfall.
2. Sänk priset till 800kr/släp
I dagsläget vänder 70 ekipage per månad i grind pga det är för dyrt. Risk finns att det
nya priset om 800kr fortfarande kommer att vara för dyrt. Det kan dock inte sänkas
för mycket för då lär marknaden protestera, förmodad smärtgräns är 800kr. Det ger
samma volym in som idag, men till lägre intäkt. 55000*0,8 blir då 44000kr per månad
i snitt och på helår 528000kr, ett tapp på 122000kr upp till 200000 kr per år, utan att
göra någon egentlig skillnad för kunderna. Ett dåligt alternativ.
4b: Mellanvolym
Ett antagande är att ca 25% av de som debiteras för verksamhetsavfall kommer med
sådant som är mindre än 1,0 m3. Samma förhållande antas gälla även för de som
vänder i grind, idag vänder ca 70 ekipage/månad.
25% ska alltså då debiteras 50% av idag, det innebär en intäktsnivå på 87,5% av
dagens. Intäkterna för januari tom juli var i år 384000. Det ger ett månatligt snitt på
nästan 55000, vilket ger en ny intäktsnivå på 48000 per månad.
Tillkommande blir då kanske de 25% som tidigare vänt men som nu kan tänka sig att
lämna till ÅVC för 500kr. 25% av 70 är 17,5, vilket ger ett månatligt tillskott på
8750kr.
Sammanlagd nivå blir då 56750 kr/mån, vilket skulle innebära motsvarande
intäktsnivå som idag.
Rent räkneekonomiskt förloras således inget på denna förändring, men pedagogik
och tydlighet ökar.
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På lång sikt bör källsortering även för bygg- och rivningsavfall införas, med
invägning av separata fraktioner. Det kräver dock ett system som saknas idag, och
som kommer kräva en omstrukturering av ÅVC-systemet och dessutom ta flera år att
implementera. Därför är detta alternativ, 5, något som behöver arbetas in i en
långsiktig plan för ÅVC snarare än att införa redan nu.
Teknikförvaltningen förordar därför alternativ 4b; Enstaka förslitningsdetaljer:
hushållsavfall, två lika enheter t.o.m 1,0 m3: 500 kr och över 1,0 m3 till fullt p-bilssläp:
1000 kr.
Ärendebeskrivning pris för försäljning kompostjord vid ÅVC

Vid ÅVC kan kunderna lämna trädgårdsavfall som körs till Skarphäll där det
bearbetas maskinellt och blir till kompostjord. Denna jord är bördig och kan nyttjas
som bland annat jordförbättrare eller blandas ut med andra jordmassor och användas
som anläggningsjord. Det finns efterfrågan bland ÅVC-kunder att köpa kompostjord
vid ÅVC.
Kostnad för framställning av färdig kompostjord är ca 80 kr/m3 med dagens prisnivå
för maskin och personal.
Produkten kompostjord är något annat än det som säljs vid de olika handlare som
finns på ön, varför någon direkt konkurrenssituation inte är tillämpbar.
Bedömning för försäljning kompostjord vid ÅVC

Teknikförvaltningen bedömer att försäljning kan starta omgående vid ÅVC i Visby
och Slite. Övriga ÅVC kan följa efter så snart transport- och lagringsfrågan blivit
utredd.
Teknikförvaltningen bedömer att försäljning inledningsvis bör ske dels genom lösvikt
dels genom färdigfyllda säckar om 1000l. Lastning lösvikt ombesörjes av respektive
kund. Pallkragar används som mått.
Halvpall 60x80x20cm ~100l
Helpall 120x80x120cm ~200l
Säckar om 1000l med tillhörande ifyllnadsställning finns också och bör därför
erbjudas åt kund. Ifyllning och lastning säck ombesörjes med lastmaskin av ÅVCpersonal.
Barn- och genusperspektiv –ej tillämpbart
Landsbygdsperspektiv – lika debitering oavsett vilken ÅVC som besöks
Ekonomisk konsekvensanalys – kräver inga extra investeringar. Förordat förslag
beräknas ge motsvarande intäktsnivåer som idag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-14
Beslut TN § 118, 2019-04-24
Beslut TN § 6, 2018-01-31
Beslut TN § 215, 2019-10-24
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Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2020
Förslag till beslut

•

Föreslagna ändringar i delegationsordningen godkänns.

Sammanfattning

Delegationsordningen är ett viktigt och styrande dokument för förvaltningens
löpande verksamhet. Beslutsfattandet måste ske med stöd av en korrekt
delegationsordning. Förvaltningen arbetar aktivt för att hålla detta styrande
dokument aktuellt och uppdaterat. Förändringarna omfattar bland annat revideringar,
ändringar och tillägg med anledning av förändringar och omorganisationer i
verksamheterna samt förändrad lagstiftning.
Bedömning

Den nu aktuella revideringen av delegationsordningen omfattar följande punkter.
Administrativa ärenden
1 Behörighet underteckna handlingar, avtal och överenskommelser
Delegation till förvaltningschefen om rätt att underteckna bindande handlingar, avtal
eller överenskommelser inom nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Detta
föreslås för att kunna hantera t ex ärenden där motparten kräver firmatecknares
underskrift. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. I kommuner styrs
rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reglementen,
delegeringsordningar eller i andra beslut. Region Gotland anger principer för detta i §
22 i Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. Många företag eller organisationer som kommunala förvaltningar träffar
avtal eller överenskommelser använder ändå begreppet firmatecknare. Av
effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen föreslås att den föreslagna
delegationen till förvaltningschefen är att jämställas med firmatecknare för Tekniska
nämnden och teknikförvaltningens ansvarsområde när detta efterfrågas. Detta anges
som förtydligande kommentar i delegationsordningen.
2 Revidering av namn på enhet med mer på grund av omorganisation.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/11

3 Ändring av vidaredelegation från förvaltningschefen avseende anmälan av
personuppgiftsincident.
Upphandling
Detta avsnitt uppdateras med det nya prisbasbeloppet för 2020 som uppgår till
47 300 (en ökning med 800 kr)
Gatu- och trafikärenden
Här sker en komplettering med att ersättare anges till de delegater där hittills saknats.
Vatten, avlopp och avfallshantering
Uppdateringar avseende omorganisation, nytt regelverk, anges i bilaga.
Övrigt
Komplettering i delegationsordningens bilaga med antagna regler och riktlinjer, TN §
95, 2014-04-23 Ekonomiskt bidrag för separering av dag- och dräneringsvatten
Uppdatering (redaktionellt) med anledning av nytt reglemente för TN

Barn- och genusperspektiv

Ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv

Ingen påverkan
Ekonomisk konsekvensanalys

Arbetet effektiviseras vilket kapar ledtider, skapar tydlighet och sparar pengar.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2020-01-23
Arbetskopia delegationsordning tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Allmänna bestämmelser

Delegation av beslutanderätt syftar till att:
-

Avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling
av betydelsefulla och principiella ärenden.

-

Möjliggöra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare
handläggning.

Delegation
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt enkel att fastställa.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den som
fått rätten att fatta ett visst beslut – tar beslut i nämndens ställe och är den som undertecknar
beslutet samt tillhörande handlingar. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att
yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är bland annat
att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det
hade fattats av nämnden. En allmän förutsättning för den som fattar beslut på delegation är
alltid att lagar, riktlinjer, avtal och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas.
Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett speciellt ärende genom att ta över ärendet
från delegaten och besluta. Detta kan gälla ett ur principiell synpunkt viktigt ärende som
nämnden anser att den bör besluta själv i. En delegat kan alltid låta nämnden ta beslut i ett
ärende som delegaten, i och för sig har rätt att besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är
av större vikt eller av principiell art.
Delegering innefattar rätt:
- att besluta om rättelse av beslut som delegaten fattat som innehåller en uppenbar
oriktighet, skrivfel eller liknande som anges i förvaltningslagen § 26, eller
- omprövning av beslut som delegaten fattat som är uppenbart oriktigt på grund av
nya omständigheter eller liknande anledning som anges i förvaltningslagen 27 §
Alla ärenden kan inte delegeras enligt kommunallagen 6 kap § 38. I följande slag av ärenden får
beslutanderätten inte delegeras:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden har överklagats
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
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I delegationsordningen anges delegat och ersättare för att i den ordningen fatta beslut i
förekommande ärende. I de fall ordinarie delegationsfunktion inte finns inom berörd
verksamhet träder ersättaren in automatiskt. Om delegat eller ersättare inte har möjlighet eller
inte anser sig kunna fatta beslut enligt delegationsordningen kan överordnad chef fatta beslut i
dessa ärenden.
I denna delegationsförteckning är funktionen förvaltningschef det samma som teknisk direktör.
Vid ordförandens frånvaro är vice ordföranden ersättare.

Återrapportering av delegationsbeslut till nämnd
Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska anmälas till
nämnden vid kommande sammanträde.

Ren verkställighet
I verksamheterna görs mycket annat som inte är beslut i lagens mening, utan som är ren
verkställighet. Rent verkställande beslut avser endast sådana där valmöjligheter mellan olika
alternativ är ytterst begränsade och är mer av rutinmässig karaktär som fattas regelmässigt.
Verkställighet i det dagliga arbetet kan normalt hänföras till tidigare fattade beslut och antagna
riktlinjer.
Rätten för den anställde att vidta sådana åtgärder framgår inte av delegationen utan av
arbetsbeskrivningar och liknande. I många fall handlar ren verkställighet om ställningstaganden
som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i
den löpande driften.
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Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar.
TN
TN Au
OSL
TF
KL
TrF
LFF
VMF
VGL
Rs
Pbb
SFS

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Kommunallag
Trafikförordningen (1998:1276)
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall
(1982:129)
Vägmärkesförordningen
Väglagen (1971:948)
Regionstyrelsen
Prisbasbelopp
Svensk Författningssamling
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Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

1) Administrativa ärenden

1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas, 6 kap 36 § KL.
1.2 Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling samt
uppställning av förbehåll i samband med
utlämnande av allmän handling, 2 kap 14
§ TF och 6 kap 2-3 §§ OSL.
1.3 Yttrande med anledning av remiss som
bedöms vara av mindre vikt.
1.4 Yttrande enligt Plan- och bygglagen,
avseende standardförfarande (enkelt
planförfarande).
1.5 Yttrande i bygglov och förhandsbesked,
enligt Plan- och bygglagen.

1.6 Rätt att skriva under delgivningskvitto
som är ställt till tekniska nämnden.
1.7 Avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av
delegationsbeslut.
1.8 Generell rättegångsfullmakt.
1.9 Deltagande för förtroendevalda
ledamöter i tekniska nämnden i
kurser, konferenser och liknande med
arvode.
1.10 Utse ombud, att föra Tekniska
nämndens talan i domstolar och
myndigheter.
1.11 Med stöd av § 22 Reglemente med

TN Ordförande
Ersättare:
Vice Ordförande

Förvaltningschef

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Handläggare –VA
Trafikingenjör
Trafikplanerare
Markingenjör
Förvaltare
Hamnchef
Stadsträdgårdsmästare
Landskapsingenjör
Landskapsarkitekt
Handläggare avfall
Avfallstekniker
Ersättare:
Enhetschef
Nämndsekreterare
Ersättare:
Avdelningschef
Förvaltningschef
Regionjurist
TN Ordförande

Förvaltningschef

Utses normalt via
en fullmakt.

Förvaltningschef

Behörigheten
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Ärende/Lagrum

Delegat

allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder
delegeras behörighet att underteckna
skrivelser, avtal och överenskommelser
inom Tekniska nämndens och
teknikförvaltningens ansvarsområden..
1.12 Rätt att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av
personuppgifter delegeras till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering.

Förvaltningschef

1.13 Rätt att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och tillsynsmyndighet,
besluta om överklagande gällande
utlämnande av registerutdrag, begäran
om rättande, raderande eller blockerande
av personuppgifter delegeras till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering.
1.14 Ansvar för registerförteckningen
delegeras till förvaltningschefen, med rätt
att vidaredelegera ansvaret.

Förvaltningschef

1.15 Ansvar för tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen delegeras
till förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.
1.16 Rätt att besluta om anmälan av
personuppgiftsincident delegeras till
förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Kommentar

motsvarar att vara
firmatecknare för
Tekniska
nämnden och
tekniska
förvaltningens
ansvarsområden.
Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF

Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF
Vidaredelegat:
Avdelningschef
Vidaredelegat:
Avdelningschef
Kontaktperson
GDPR
Nämndsekreterare
IT-samordnare

2) Upphandling

2.1 Beslut om upphandling mer än 68 pbb
upp till 1 124 pbb
2.2 Beslut om upphandling högst 68 pbb
(dock ej konsult)
2.3 Beslut om konsultupphandling mer än
23 pbb upp till högst 68 pbb

TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
TN au
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2.4 Beslut om konsultupphandling högst 23
pbb

Delegat

Kommentar

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

- Krav på finansiellt
igångsättningstillstånd av RS finns
på belopp över 3
miljoner kr
-Ett prisbasbelopp
(pbb) är 2020 47 300
kronor.

-Vid återrapportering
till nämnd gäller
nedre beloppsgräns
15 pbb förutom vid
konsultupphandling,
då gäller 2 pbb.

2.5 Beslut om beställning av ändrings- eller
tilläggsarbeten i upphandling som
beslutats av TN eller TN au till ett belopp
om
a) högst 12 pbb inom budget för
projektet
b) högst 68 pbb inom budget för
projektet
c) över 68 pbb inom budget för projektet
2.6 Beslut om hävning av avtal vid
avtalsbrott
2.7 Beslut om tecknande av ramavtal
2.8 Beslut om förlängning av ramavtal enligt
option
2.9 Beslut om förlängning av övriga
upphandlingar enligt option

a) Ansvarig
projektledare
Ersättare:
Avdelningschef
b) Avd chef. Ers Förv
chef.
c) TN Ordförande
TN au
TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

3) Gatu- och trafikärenden

3.1 Beslut om utfärdande av trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter, av
icke principiell karaktär, enligt 10 kap 1 –
3 §§ TrF

Trafikplanerare

3.2 Beslut om utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter, enligt 10 kap 14 § TrF

Trafikplanerare

Ersättare:
Enhetschef

Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

3.3 Beslut om undantag för vissa
bestämmelser i trafikförordningen och
lokala trafikföreskrifter (dispenser) 13 kap
3-4 §§ TrF
3.4 Beslut om nivå för parkeringsavgift inom
den taxa som beslutats av
Regionfullmäktige
3.5 Yttrande angående
trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter,
enligt TrF.
3.6 Besluta i ärenden enligt Lagen om
flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och
Förordning om flyttning av fordon i vissa
fall.
3.7 Beslut om intag och borttagning av
enskilda vägar för regionalt underhåll
enligt regler av antagna av fullmäktige.
3.8 Beslut om vägmärken som inte kräver
lokal trafikföreskrift, vägmarkeringar och
andra trafikanordningar, 1 kap 6 § VMF.
3.9 Beslut i ärenden rörande
lokaliseringsmärken, enligt VMF.
3.10 Beslut om trafikanordningsplan vid
vägarbete, enligt VGL.
3.11 Beslut om grävtillstånd på allmän plats,
enligt VGL.

Delegat

Kommentar

Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef

4) Offentlig, allmän plats

4.1 Yttranden till polismyndigheten angående
upplåtelse av offentlig plats, med rätt att
även föreskriva särskilda villkor, 3 kap 2 §
Ordningslagen, samt
Beslut om upplåtelse av allmän plats för
särskilt ändamål upp till ett år
4.2 Polisanmäla brott mot 3 kap §1 och § 2
Ordningslagen.
5)

Handläggare
Ersättare:
Enhetschef
Enligt
Handläggare markoch stadsmiljöenheten. konsekvenstrappa,
antagen 2017-1214, TN § 302

Färdtjänst, Riksfärdtjänst,
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad/Allmän
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

kollektivtrafik och Sjukresor

5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 7 och 9 §§ Lag om färdtjänst.
5.2 Beslut om ledsagare i samband med
färdtjänst, enligt 8 § Lag om färdtjänst
5.3 Beslut att återkalla tillstånd till färdtjänst
om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns, enligt 12 § Lag om färdtjänst
5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 5 och 7 §§ Lag om riksfärdtjänst.
5.5 Beslut om ledsagare i samband med
riksfärdtjänst, enligt 6 § Lag om
riksfärdtjänst
5.6 Beslut angående föreläggande enligt
20 § i Förvaltningslagen
5.7 Yttrande i ärenden gällande färdtjänst
och riksfärdtjänst hos
Förvaltningsrätten.
5.8 Beslut att överklaga, yttra och ansöka om
prövningstillstånd hos Kammarrätten,
Högsta förvaltningsdomstolen 40 §
Förvaltningslagen i ärenden rörande
färdtjänst/riksfärdtjänst
5.9 Beslut om resegaranti, enligt
Färdtjänstbestämmelser och
Sjukresebestämmelser för Region
Gotland.
5.10 Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, maximalt i 5 år, enligt 13
kap 8 § TrF och Transportstyrelsens
föreskrifter.
5.11 Yttrande i ärenden gällande
parkeringstillstånd för rörelsehindrad
hos Länsstyrelsen.

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef

Ersättare:
Avdelningschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten

Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

5.12 Beslut att överklaga och yttra sig i
ärenden gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad hos Transportstyrelsen.

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten

Innan beslut
informeras
Förvaltningschef
(enligt riktlinjer)

5.13 Beslut att överklaga, yttra och ansöka
om prövningstillstånd hos
Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt
Högsta förvaltningsdomstolen i ärenden
gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad.
5.14 Beslut om resegaranti, enligt Region
Gotlands regler för resegaranti i
kollektivtrafik.
5.15 Sjukresa med privatbil ersätts vid fler än
8 behandlingar under en 4 veckors
period.

Enhetschef

Ersättare:
Enhetschef

Ersättare:
Avdelningschef

Trafikplanerare
Ersättare: Enhetschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare: Enhetschef

6) Vatten, avlopp* och avfallshantering

6.1 Beslut om avstängning av vattentillförsel
till abonnent, enligt 43 § Lag om
allmänna vattentjänster.
6.2 Beslut om delbetalning av
anläggningsavgift för vatten och avlopp,
enligt 36 § Lag om allmänna
vattentjänster.
6.3 Beslut om avtal med VA-abonnenter
utanför fastställt va –
verksamhetsområde.
7)

*se även punkt 13 i bilaga.

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Avfallshantering

7.1 Beslut om undantag, enligt 31 - 33 §§
Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.
7.2 Beslut om anvisning av hämtningsplats
för hushållsavfall, enligt 15 - 16 §§
Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.

Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef
Avfallstekniker
Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef

8 Bebyggda fastigheter: Uthyrning,
deklaration och förhyrning av fastigheter*

8.1 Beslut om uthyrning av lokaler i högst fem
år, rätt att teckna och säga upp avtal (högst
fem år)
8.2 Rätt att underteckna hyresavtal om
uthyrning av bostäder

Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Hyreshandläggare,
förvaltare, FFA
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Ärende/Lagrum

8.3 Beslut om förhyrning av lokaler (högst
fem år), rätt att teckna och säga upp avtal
8.4 I hyrestvist föra talan inför domstolar
och andra myndigheter i Sverige
8.5 Upprättande av fastighetsdeklarationer
och överklagande av taxeringsvärden.
8.6 Beslut om att belasta Region Gotlands
fastighet med annan upplåtelse tex fiber,
fjärrvärme, el, va m.m.

<Metadata::Dokumentbeteckning>

Delegat

Ersättare
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

9) Fastigheter: Försäljning, köp,
markupplåtelser, beredning och
verkställelse av genomförandeavtal samt
fastighetsbildningsåtgärder*

9.1 besluta i ärenden om köp, försäljning,
byte och avtal om fastighetsreglering
avseende regionens fasta egendom upp till
tio prisbasbelopp, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram, andra riktlinjer och
villkor i övrigt
9.2 besluta i ärenden om att utarrendera,
eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom, högst 5 år med undantag av 9.3
9.3 besluta om upplåtelse av servitut,
ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning
9.4 beslut om upphävande av rättighet som
belastar regionens fasta egendom
9.5 besluta i ärenden om att arrendera eller
på annat sätt nyttja annans fasta egendom i
högst 5 år med undantag av 9.6
9.6 besluta i ärenden om att nyttja annans
fasta egendom genom servitut, ledningsrätt
eller deltagande i gemensamhetsanläggning
9.7 beslut om upphävande av rättighet som
gäller till förmån för regionen eller regionens
fasta egendom
9.8 bereda och verkställa regionstyrelsens
beslut i fråga om exploatering,
tidsbegränsade markoptioner (s k
markanvisningsavtal) och exploateringsavtal
9.9 ansöka om och företräda regionen vid
lantmäteriförrättningar med undantag av 8.1

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Markingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Markingenjör
Ersättare:
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Delegat

Enhetschef
9.10 Upprättande av fastighetsdeklarationer, Enhetschef
överklagande av taxeringsvärden, yttrande på Ersättare:
förslag till fastighetstaxering och
Avdelningschef
överklagande av fastighetstaxeringsbeslut
9.11 besluta om utsträckning, nedsättning,
Avdelningschef
dödning, relaxation av inteckning, utbyte
Ersättare:
och uttag av pantbrev samt därmed
Förvaltningschef
jämförliga åtgärder
9.12 i arrende-/hyrestvist föra talan i
Avdelningschef
domstol och andra myndigheter i Sverige
Ersättare:
Förvaltningschef
9.13 besluta om reglering av tomträttsavgäld Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
10) Miljömål, miljöärenden

10.1
Underteckna ansökan och
företräda regionen vid miljömål, ärenden,
-tillstånd som prövas av miljödomstol
10.2 Underteckna ansökan och företräda
regionen vid miljömål, -ärenden,
-tillstånd som prövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt länsstyrelsen

TN-ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef

11) Organisatoriskt miljöansvar

Förvaltningschef
11.1 Ansvarig för verksamheten enligt
miljöbalken, enligt SFS 1998:901, § 4,
Fördelning av det organisatoriska
ansvaret
11.2 Ansvarig för föreskrifter som meddelas Förvaltningschef
med stöd av miljöbalken, enligt SFS
1998:901, § 4, Fördelning av det
organisatoriska ansvaret
11.3 Ansvarig för domar och beslut rörande Förvaltningschef
verksamhetens bedrivande och kontroll
med, enligt SFS 1998:901, § 4, Fördelning
av det organisatoriska ansvaret
11) Räddningstjänst

Räddningschef
11.1 Beslut om eldningsförbud, enligt
förordning om skydd mot olyckor
* Strategiska objekt hanteras av RS, se TN:s reglemente 2 § punkt 5, 6 och 15
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Delegat

Kommentar

12) Personaldelegation

Organisationsförändringar inom
förvaltningen
12.1 Större principiella organisatoriska
förändringar
12.2 Förändringar som rör flera
avdelningar
12.3 Förändringar inom avdelningen
Inrätta/dra in/förändra befattningar
inom budgetram
12.4 Avdelningschef/direkt underställda
befattningar
12.5 Övriga befattningar

Tekniska nämnden
Förvaltningschef
Avdelningschef i
samråd med
förvaltningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef i
samråd med
förvaltningschef

Beslut om tillsvidareanställning inom
ramen för fastställd budget
12.6 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare
12.7 Enhetschef/övriga direkt underställda
medarbetare
12.8 Övriga medarbetare
Provanställning
12.9 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare
12.10 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.11 Övriga medarbetare
Beslut om lönesättning vid nyanställning. Skall ske i samråd med förvaltningens personalfunktion.

Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

12.12 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Förvaltningschef

12.13 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.14 Övriga medarbetare

Förvaltningschef

Ärende/Lagrum

Delegat

Förvaltningschef
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Beslut om löneförändring för enskild
under löpande avtalsperiod.
12.15 Samtliga medarbetare
Beslut om lönetillägg
12.16 Samtliga medarbetare
Avsked eller uppsägning pga
personliga förhållanden
12.17 Samtliga medarbetare
Ingå kollektivavtal angående turlista
enligt LAS
12.18 Hela Teknikförvaltningen
Uppsägning pga arbetsbrist
12.19 Samtliga medarbetare
Disciplinpåföljd
12.20 Samtliga medarbetare
Avstängning med eller utan lön
12.21 Samtliga medarbetare
Beslut att tillåta eller förbjuda bisyssla
12.22 Samtliga medarbetare
Yttrande över kvarstående i tjänst efter
uppnådd pensionsålder
12.23 Samtliga medarbetare

<Metadata::Dokumentbeteckning>

Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef

Beslut om särskild pension
12.24 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef

Beslut om avgångsvederlag
12.25 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef

Beslut om ledighet och förmån vid
facklig utbildning
12.26 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Upprättat/Godkänt datum <Document::PublishDate>  Version <Document::Version>

Personaldirektören
Ledningskontoret
beslutar enligt
delegation från Rs
Rs
Personaldirektören
Ledningskontoret
beslutar vid
avvikelse från
regionens
riktlinjer

Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Förvaltningschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

12.27 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.28 Övriga medarbetare

Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till avdelningschef
Vidaredelegerat
till enhetschef

Arbetsmiljö
12.29 Svara för arbetsmiljöuppgifter i
enlighet med lag och förordning om
arbetsmiljö, allmänna föreskrifter,
kommunens arbetsmiljöpolicy och
riktlinjer inom arbetsmiljöområdet.

Förvaltningschef

Respektive
chef/arbetsledare

Bilagor
1) Sammanställning riktlinjer och regelverk.
2) Delegation från RS
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Bilaga 1:
Sammanställning av TN antagna riktlinjer och regelverk
Nr

1

2

3

4
5

Ärende

Beslut riktlinjer

Reducering av
brukningsavgiften för vatten
och avlopp med anledning av
läckage och liknande enligt
regler från TN
Regler för ersättning för
onyttig VA-anläggning

Beslut TN § 265/2006 ”Regler för
avgiftsnedsättning vid onormal
vattenförbrukning” Dnr 2006/2262 34

Bidrag för omkoppling av
dagvatten från
spillvattenledning
Tillstånd för boendeparkering
Anvisning för avrop för på
ramavtal
Se punkt 2.7

Beslut TN § 131/2004 ”Regler för
onyttig VA-anläggning och
TN § 2013/2609 ”Schablonersättning
för onyttig avloppsanläggning” (TN
2013/2609)
Beslut TN § 95 Ekonomiskt bidrag för
separering av dag- och dräneringsvatten
TN 2014/818
Beslut i TN § 52/2012
”Boendeparkering” 2012-03-28
1. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får göra avrop från ramavtal i ett
teknikområde upp till 34 prisbasbelopp
2. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får i ett projekt som innebär en
kombination av flera teknikområden
göra avrop upp till max 68
prisbasbelopp. Om oförutsedda
kostnader uppkommer i ett projekt som
medför att gränsen överskrids ska
nämnden informeras
3. Ett kombinerat avrop i enlighet med
punkt 4.2 som beräknas överstiga 68
prisbasbelopp skall genomföras med ny
offentlig upphandling, alternativt LUF,
lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna.
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Delegation från RS
I Regionstyrelsens delegationsordning, ändrad 2015-05-28, har följande delar delegerats till
förvaltningschefen för tekniska nämndens teknikförvaltning, med rätt att vidaredelegera.
Rs § 176/2015.
Punkt A 20.
”Beslut om reglering av tomträttsavgälder för småhusfastigheter, innefattar rätt att föra process
i sådana ärenden.”
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3851
17 januari 2020

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

RS Remiss på Motion. Plantera fler träd i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om
att anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett
bestämt antal träd i staden.

Sammanfattning

Miljöpartiet på Gotland har 2019-11-18 i en motion föreslagit att Region Gotland
skall anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att man förbinder sig att plantera
ett visst antal träd i staden fram till och med 2020. En utmaning som innebär att man
håller organisationen UNECE informerad om projektets genomförande under
projekttiden. I motionen anges att syftet är att på ett förhållandevis billigt och ändå
effektivt sätt stävja klimatförändringarna. Teknikförvaltningen delar den uppfattning
som anges i motionen men menar att det förutsätter att det avsätts medel för detta
samt att det kräver mycket planeringsarbete vilket gör det orealistiskt att anta
utmaningen för år 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar den uppfattning och den motivering som anges i motionen
men ser det samtidigt som angeläget att trädplantering sker enligt en genomtänkt och
långsiktig plan samt att det finns medel avsatt för detta så att de nyplanterade träden
har en möjlighet att etablera sig. Kostnaden för ett stadsträd i planterings- och
etableringskostnader är mellan 15 000-25 000 kronor beroende på om det är ett parkeller gatuträd (Källa: Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen,
Rapport nr 2013:13 SLU, Alnarp). Kostnaden för ett nytt träd är cirka 7 500 kronor
beroende på plantskolestorlek. Mindre och billigare plantskolestorlekar innebär dock
högre etableringskostnader. En samlad bedömning är att en genomsnittlig kostnad
för ett nytt stadsträd i Visby är cirka 30 000 kronor/träd. I motionen görs en
jämförelse med Helsingborg stad som antagit utmaningen och fram till år 2020 skall
plantera 8000 nya träd. Helsingborgs stad är ungefär 4,5 ggr så stort som Visby stad.
Om Visby proportionsmässigt skulle plantera lika många träd, cirka 1800 st, så skulle
detta innebära en kostnad på 54 miljoner kronor. Även om Visby skulle sänka antalet
planterade träd till 100 st så skulle det innebära en kostnad på 3 miljoner kronor. Då
motionen skrevs 2019-11-18 var budget för 2020 redan fastställd. Att anta
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utmaningen Trees in Cities utan en budget för detta och endast plantera några få träd
inom ordinarie driftbudget bedömer Teknikförvaltningen som orealistiskt och
omotiverat.
Träd i staden är mycket viktiga element av flera olika skäl, i motionen anges t ex
minskade klimatförändringar, renare luft och miljö, ökat välmående större biologisk
mångfald, starkare samhällen, ökade fastighetsvärden. Träd i staden utsätts också för
stark konkurrens med vår infrastruktur både ovan och under mark. Därför bör
trädplantering i större skala föregås av en noggrann planering så att träden ges
förutsättningar att etablera sig på platsen, bli gamla och kunna leverera de
ekosystemtjänster som efterfrågas. Detta planeringsarbete regleras i en trädvårdsplan.
En trädvårdsplan måste föregås av en trädinventering och Teknikförvaltningen har
under 2019 påbörjat arbetet med en trädinventering och hunnit med ungefär halva
Visby. Hela Visby beräknas bli klart under 2020. Med denna trädinventering som
grund är ambitionen att en politiskt förankrad trädplan/trädpolicy skall kunna antas
under 2021 för att utifrån denna kunna arbeta fram en trädvårdsplan.
Generellt tas alltför många träd bort i förtid av skäl som kunnat undvikas om det
fanns en långsiktig plan och medel för en säkrare etableringar. Att plantera träd utan
att ha råd med etableringen är ett slöseri med medel och resurser som måste
undvikas.
Teknikförvaltningen bedömer att trädplantering i större skala skall genomföras när
en trädinventering har genomförts och en trädvårdsplan har tagits fram.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033: Motionen
har en tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål, t ex i
Perspektiv samhälle, Målområde om Social hållbarhet 2020-2023, Mål 2:
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att alla barn har goda
uppväxtvillkor samt Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar. Trädplanteringar i större skala har betydelse för båda dessa mål då
det tydligt påverkar folkhälsan positivt samt att konsekvenserna vid framförallt
klimatförändringar kan minskas om det finns fler träd i staden. En genomarbetad
plan för var träden skall stå, vilka träd som skall planteras och hur de skall prioriteras
etc är även ett verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. Men det är
kanske framförallt målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 som motiverar att
arbeta vidare med och prioritera motionens intentioner. I detta målområde står det i
Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad och Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i staden påverkar
positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
Barn- och genusperspektiv: Motionen har en positiv påverkan framförallt ur ett
barnperspektiv då det är viktigt att medborgare i allmänhet och barn i synnerhet får
goda förutsättningar för en folkhälsa såväl fysiskt och psykiskt. Tillgång till
pedagogiska och attraktiva utemiljöer är mycket viktigt och grönare städer med fler
träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv: Motionen avser att plantera fler träd i Visby. Ett långsiktigt
arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt Teknikförvaltningens
bedömning omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys: Motionens förslag innebär initialt mycket höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering. Kostnaderna är förvisso i förhållande till
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vilken utsträckning utmaningen skulle antas men i proportion med Helsingborgs
stad, som anges som referens i motionen, så skulle kostnaderna bli cirka 54 miljoner.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13 SLU
Alnarp
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Till: Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Plantera fler träd i Visby
FNs ekonomiska kommission UNECE uppmanar till trädplantering i sin globala kampanj Trees in
Cities Challange. Den riktar sig till oss som har ansvar för stadsbyggnad och som vill främja en
hållbar stadsutveckling.
Att plantera fler träd i städer är ett enkelt, förhållandevis billigt och ändå mycket effektivt sätt att
stävja klimatförändringar. Detta är några av de viktiga värden som uppnås genom trädplantering:
-Minskade klimatförändringar och bättre resiliens.
Träd absorberar C02 och ger lövskugga. Klimatförändringarna minskar och vi får en naturlig
luftavkylning som kan spara energi och ge behagligare och jämnare temperaturer. Om man
dessutom använder biokol vid planteringen skapas en kolfälla och kolet binds i marken.
-Renare luft och miljö
Träd utbyter gaser med atmosfären och fångar partiklar och urbana föroreningar.
-Ökat välmående
Förekomsten av träd i stadsområden har en positiv effekt på människors hälsa genom att minska
stressnivåer, förebygga fetma och påskynda tillfrisknandet efter sjukdomar.
-Större biologisk mångfald
Träd ger skydd, mat och hem till djur och växter och bidrar till den urbana biologiska
diversiteten.
-Starkare samhällen
Ökad förekomst av urbana grönområden har visat sig ha en positiv inverkan på den sociala
sammanhållningen och kan bidra till att bilda starkare samhällen.
-Ökade fastighetsvärden
Uppvuxna och vitala träd kan öka fastigheters värde med 2-10%.
Genom att anta utmaningen Trees in Cities förbinder man sig till att plantera ett bestämt antal
träd i staden från och med nu och fram till och med 2020. Staden håller under projekttiden
UNECE informerad om hur planteringarna framskrider och på UNECES hemsida
treesincities.unece.org visas det rapporterade antalet planterade träd samt stadens erhållna
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Efter att uppdraget är slutfört kommer UNECE
att ge staden en lägesrapport och öppna för möjligheter att dela sina erfarenheter på ett
internationellt forum inom FN.
Exempelvis har Helsingborgs stad har lovat att plantera 8000 träd innan 2020 är slut.

Det bästa tillfället att plantera träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu.
/Kinesiskt ordspråk
1

Vi yrkar:
Vi yrkar att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in Cities;
och därmed också definierar ett mål avseende antalet planterade träd.

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)
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Förord  
Denna  skrift  är  utarbetad  för  att  möjliggöra  en  ekonomisk  värdering  av  urbana  träd  och  utgår  ifrån  trädens  
marknadsvärden  som  representeras  av  priser  från  plantskolorna.  Modellen  är  därför  egentligen  inte  en  
trädvärderingsmodell  utan  en  modell  för  att  beräkna  kostnaden  för  att  reparera/återställa  något  som  blivit  
skadat,  vilket  därmed  är  en  förenklad  modell  för  beräkning  av  ersättningskostnaden.    
Modellen  är  utvecklad  av  Institutionen  för  landskapsarkitektur,  planering  och  förvaltning  vid  SLU  Alnarp  
med  samarbete  från  Glasgow  University.  Detta  arbete  hade  inte  varit  möjligt  utan  de  många  partners  som  
bistått  med  tid,  finansiering  och  kunnande.  Vi  vill  därför  tacka:  AB  Svenska  Bostäder,  Bostads  AB  
Poseidon,  FSK  (Föreningen  Sveriges  Kyrkogårdschefer),  Gävle  kommun,  Göteborgs  stad,  Helsingborgs  
stad,  Jönköpings  kommun,  Karlshamns  kommun,  Malmö  stad,  STAF  (Trädgårdsanläggarna  i  Sverige),  
Trafikkontoret  Stockholm  stad,  Svenska  Trädföreningen,  Umeå  kommun,  Växjö  kommun,  Örebro  
kommun  och  Movium  partnerskap.    
  
  
Alnarp,  den  4  april,  2013  
Johan  Östberg  
Johan  Sjögren  
Anders  Kristoffersson  
  

  

Sammanfattning  
Betydelsen  av  att  kunna  ekonomiskt  värdera  urbana  träd  har  alltid  varit  ett  viktigt  redskap  för  att  dels  
kunna  försvara  trädens  betydelse,  men  även  för  att  hindra  skadegörelse  eller  sätta  viten  vid  byggnation.  
Denna  rapport  redogör  för  arbetet  med  en  ny  värderingsmodell,  Alnarpsmodellen,  som  är  tänkt  att  
användas  som  en  nationell  värderingsmodell  för  träd  i  urban  miljö.  Modellen  bygger  på  den  
prisutveckling  som  finns  för  olika  trädstorlekar  i  plantskolorna  och  värdet  justeras  sedan  endast  på  grund  
av  eventuella  skador  eller  minskad  vitalitet,  tills  sist  adderas  ett  schablonvärde  för  planterings  och  
etableringskostnaden.  Modellen  bygger  därmed  på  mycket  få  parametrar  som  samtliga  är  väl  förankrade  i  
verkliga  prissättningar  av  träd.    
Modellen  fungerar  för  samtliga  trädslag  som  finns  att  tillgå  i  plantskolor  och  den  bygger  endast  på  
objektiva  värden.  Förhoppningen  är  därmed  att  Alnarpsmodellen  ska  fungera  väl  i  rättsliga  sammanhang  
där  subjektiva  värden  ofta  ifrågasätts.    
  
  

  

Abstract  
The  importance  of  being  able  to  economically  evaluate  urban  trees  has  always  been  an  important  tool  in  
defending  the  importance  of  urban  trees,  but  also  to  prevent  vandalism  or  put  penalties  during  
construction.  This  report  describes  work  on  a  new  valuation  model,  the  ´Alnarp  model´,  which  is  meant  to  
be  used  as  a  national  valuation  model  for  trees  in  urban  environments.  The  model  is  based  on  the  price  
trends  for  different  tree  sizes  in  nurseries  and  then  adjusted  solely  on  damages  or  loss  of  vitality,  until  
finally  added  a  standard  value  for  planting  and  establishment  costs.  The  model  is  accordingly  based  on  
very  few  parameters,  all  of  which  are  based  on  nursery  prices.  
The  model  works  for  all  species  available  in  nurseries  and  it  is  based  only  on  objective  values.  We  
therefore  hope  that  the  Alnarp  model  will  work  well  in  the  legal  context  in  which  subjective  values  are  
often  questioned.  
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1   Bakgrund  
Arbetet  med  trädfrågor  handlar  inte  bara  om  vilka  trädarter  som  ska  planteras  och  vilken  jord  dessa  ska  
ha,  utan  många  gånger  måste  befintliga  träd  skyddas  under  byggprocesser  och  mot  olika  typer  av  åverkan  
från  allmänheten  eller  vid  byggnation.  Ett  viktigt  redskap  i  detta  arbete  är  att  ha  möjlighet  att  sätta  ett  vite  
i  ekonomiska  termer  på  träden  så  att  de  verkligen  skyddas  under  byggprocessen  och  att  privatpersoner  
som  skadar  träden  får  betala  ett  skadestånd  som  åtminstone  gör  det  möjligt  att  ersätta  det  skadade  trädet.    
I  dagsläget  finns  det  ett  flertal  värderingsmodeller  för  träd  som  används  i  både  Sverige  och  internationellt.  
Detta  tydliggörs  ibland  annat  i  Stjernberg  (2011)  där  ett  flertal  värderingsmetoder  presenteras  och  
diskuteras.  En  viktig  del  i  arbetet  med  att  sätta  ett  ekonomiskt  värde  på  träden  är  att  samma  modell  
används  i  hela  Sverige.  I  dagsläget  förekommer  det  ett  flertal  olika  modeller  vilket  gör  att  det  finns  en  
brist  på  rättsfall  (prejudikat)  från  de  olika  modellerna.  Detta  gör  det  svårt  för  domstolarna  att  använda  
tidigare  domslut  som  vägledning,  samtidigt  som  det  är  svårt  för  branschen  att  göra  eventuella  
korrigeringar  i  modellen  efter  dessa  domslut.  För  att  kunna  samordna  användandet  av  modeller  till  en  
värderingsmodell  är  det  viktigt  att  samtliga  intressenter  kan  enas  om  en  modell  som  tillgodoser  de  
enskilda  intressenternas  behov.    
Mot  denna  bakgrund  har  en  nationell  ersättningsmodell  för  urbana  träd  skapats,  som  fungerar  för  både  
skadeståndsärenden  och  för  förebyggande  arbete,  till  exempel  vid  byggande  nära  träd.  Utgångspunkten  är  
att  värdet  ska  spegla  kostnaden  för  att  ersätta  ett  träd  av  jämförbar  art  och  storlek  på  samma  plats.  

2   Inledning  
Denna  rapport  ger  en  grundlig  förklaring  till  utformningen  av  den  ekonomiska  modell  som  finns  i  bilaga  
1  och  som  är  avsedd  att  fungera  för  träd  i  urban  miljö.  Under  arbetet  har  tre  grundprinciper  använts  som  
vägledning  genom  arbetet:  
1.   Enkelhet,  både  gällande  förståelse  för  modellen  och  att  uppdatera  den  med  nya  arter/sorters  träd.  
2.   Modellen  ska  inte  övervärdera  trädets  värde.  
3.   Modellen  ska  utgå  från  trädets  marknadsvärde.    
Rapporten  är  uppbyggd  av  kapitel  där  olika  delar  av  modellen  beskrivs  och  ett  resonemang  förs  kring  
vilka  avväganden  som  gjorts,  kapitlen  avslutas  sedan  med  en  kort  slutsats  utifrån  det  förda  resonemanget.    
I  de  flesta  av  diagrammen  används  medelvärdet  för  de  trädarter  och  plantskolor  som  framkommit  genom  
den  enkätundersökning  som  beskrivs  i  kapitlet  nedan.  Som  jämförelse  med  medelvärdet  redovisas  även  
värdet  för  parklind  (Tilia  x  europaea)  då  denna  genom  en  undersökning  visat  sig  vara  det  vanligaste  
trädslaget  i  Norden  (Sjöman  et  al.,  2012).    
  

  

1  
  

3   Metod  
3.1   Syfte  och  mål  
Ersättningsmodellen  ska  fungera  som  en  nationell  modell  för  beräkning  av  ersättningskostanden  för  träd  i  
urbana  miljöer,  både  för  träd  som  har  tagits  bort  helt  och  för  träd  som  har  skadats.  Modellen  ska  kunna  
användas  vid  exempelvis  byggprocesser  och  skötselentreprenader  där  avtal  finns  skrivna,  och  i  de  fall  där  
inget  avtal  finns,  såsom  vid  åverkan  av  privatpersoner.    

3.2   Val  av  metod  
Då  arbetet  baseras  på  de  tre  grundprinciperna  1)enkelhet  2)ingen  övervärdering  av  trädets  värde  och  3)  
utgå  från  trädets  marknadsvärde,  användes  dessa  tre  principer  vid  granskningen  av  ett  stort  antal  
befintliga  modeller.  Slutsatsen  av  denna  granskning  var  att  katalogmetoden  (bruksvärdesmetoden)  är  lätt  
att  förstå  då  den  utgår  ifrån  de  faktiska  priserna  i  plantskolorna  och  för  förvaltaren.  Katalogmetoden  går  
ut  på  att  det  skadade/nedsågade  trädets  ersättningskostnad  beräknas  genom  att  ett  träd  av  samma  art  och  
sort  köps  in  från  en  plantskola,  planteras  och  sköts  på  den  specifika  platsen  fram  till  dess  att  ett  nytt  träd  
har  etablerats.  Metoden  övervärderar  därmed  inte  trädens  värde  då  den  utgår  från  de  faktiska  kostnadernas  
som  är  förknippade  med  att  ersätta  ett  nedtaget/skadat  träd.    
Metoden  fungerar  emellertid  inte  för  träd  som  är  större  än  de  som  finns  i  plantskolorna  och  den  har  därför  
modifieras  för  att  även  fungera  för  större  träd,  utan  att  för  den  skull  mista  sin  enkelhet  eller  att  
övervärdera  trädens  värde.  Detta  betyder  att  i  olika  valsituationer  vid  utformning  av  modellen  har  det  
lägre  alternativet  i  princip  alltid  valts.  Olika  tester  genomfördes  för  att  undersöka  hur  marknadspriset,  
representerat  av  plantskolornas  priser,  förändras  i  och  med  ökande  storlek  för  träden.  En  justering  av  
trädets  värde  på  grund  av  skador  och  minskad  vitalitet  formulerades  även  med  grund  från  bland  annat  
CAVAT  (2010).  

3.3   Val  av  plantskolor  
Basvärdet  för  träden  beräknas  baserat  på  plantskolornas  priser  på  ett  liknande  sätt  som  i  VAT03  (Randrup  
2005),  CAVAT  (2010)  and  Revised  Burnley  Method  (Moore  1991).  Data  samlades  in  från  sex  
plantskolor  (tre  tyska  och  tre  svenska).  Plantskolorna  valdes  ut  baserat  på  en  enkät  till  14  organisationer  
som  visat  stort  intresse  för  värdering  av  träd  och  representerar  parkförvaltningar  i  svenska  städer,  
bostadsföretag  och  kyrkogårdsförvaltningar.  Svarsfrekvensen  blev  drygt  50  procent  med  inkomna  åtta  
svar.  
De  sex  plantskolorna  valdes  ut  bland  svaren  för  att  representera  internationella  plantskolor  och  de  mest  
populära  svenska  plantskolorna.  Plantskolorna  presenteras  nedan  tillsammans  med  plantskolekatalogens  
tryckår,  angivet  inom  parentes  efter  namnet.    
x  
x  
x  
x  
x  
x  

Billbäcks,  (2012)  
Bruns  Pflanzen,  (2011)  
Lappen,  (2012)  
Lorenz  von  Ehren,  (2012)  
Splendor  Plant,  (2012)  
Stångby,  (2012)  
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4   Modell	
  för	
  ekonomisk	
  beräkning	
  av	
  ersättningsvärde	
  
Modellen  för  ekonomisk  beräkning  av  ersättningsvärde  bygger  på  det  beräknade  värdet  av  det  
nedtagna/skadade  trädet,  om  denna  storlek  var  möjlig  att  köpa  från  plantskolan,  samt  planterings-  och  
etableringskostanden  för  det  aktuella  trädet.  Värde  relateras  sedan  till  de  eventuella  skador  och/eller  
vitalitetsnedsättningar  som  trädet  har  eller  kan  ha  fått.  Varje  del  av  modellen  beskrivs  i  var  sitt  kapitel,  
men  innan  dessa  beskrivningar  vill  vi  visa  hur  modellen  ser  ut  så  att  ni  som  läsare  vet  hur  de  olika  delarna  
är  relaterade  till  varandra.    
Formeln  ser  ut  enligt  följande:    

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+   ݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ   
Varje  del  av  formeln  beskrivs  utförligt  i  styckena  nedan.  Formeln  för  att  beräkna  trädets  värde,  baserat  på  
det  pris  som  finns  i  plantskolorna  är:    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ܽ݁ݎܣ 
Beräkningen  av  kostnaden  för  större  träd  än  de  som  finns  att  tillgå  från  plantskolorna  beräknas  genom  att  
det  skadade/nedtagna  trädets  tvärsnittarea  1  meter  över  mark  beräknas.  För  att  beräkna  arean  kan  någon  
av  följande  två  formler  användas.  Den  första  formeln  är  anpassad  för  trädets  omkrets  i  centimeter  och  den  
andra  för  trädets  diameter  i  centimeter.    

= ܽ݁ݎܣ

ܱ݉݇ ݏݐ݁ݎଶ
  
4×ߨ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamomkrets  på  200  cm.  
Trädets  area  blir3  185  cm2  (200*200/(4*3,14)=3  185)  

= ܽ݁ݎܣ

 ݎ݁ݐ݁݉ܽ݅ܦଶ
	
   × 	
  ߨ  
4

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamdiameter  på  63,7  (vilket  
är  omkretsen  på  200  cm  dividerat  med  ߨ  (3,14))  cm.  Trädets  area  är  därmed  3  185  cm2  (64*64)*3,14/4.    
När  väl  trädets  area  i  cm2  är  beräknad  ska  priset  per  cm2  räknas  ut  med  hjälp  av  gällande  priser  i  
plantkolorna.  Då  storlek  12-14  är  den  billigaste  storleken  räknat  per  cm2  baseras  modellen  på  priset  för  
denna  storlek.  Arean  räknas  på  att  trädet  har  en  omkrets  på  13  cm,  det  vill  säga  mitt  emellan  12  och  14  
cm.    
Trädet  ska  vara  ett  solitärträd,  och  om  det  finns  flera  olika  omplanteringsalternativ  ska  alltid  det  billigaste  
väljas  för  att  inte  övervärdera  trädets  värde.    

ܲ 
	ݏ݅ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ =

ܲ = ݏݐ݁ݎܱ݇݉(ݏ݅ݎ13)
  
ܽ݁ݎܣ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  som  enligt  plantskolan  Lorenz  von  
Ehren  kostar  2  044  (220  euro)  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  
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Först  måste  vi  räkna  ut  antalet  cm2  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  Vi  använder  13  cm  då  detta  ligger  mitt  
emellan  12-14  cm  i  stamomkrets,  vilket  ger  arean  13,45  cm2.  Som  tidigare  visats  räknas  arean  ut  via  
formeln  (13x13)/(4x3,14)=13,45).  Denna  uträkning  behöver  vi  egentligen  endast  göra  en  gång  då  ett  träd  
med  13  cm  i  omkrets  alltid  är  13,45  cm2.    
När  vi  nu  har  priset  för  ett  träd  av  storleken  12-14  enligt  Lorenz  von  Ehrens  prislista  (2  044  kr)  och  
antalet  cm2  för  denna  storlek  (13,45  cm2)  kan  vi  räkna  ut  priset  per  cm2.  Detta  blir  2044/13,45=  152  kr  per  
cm2.    
När  vi  väl  har  det  skadade/nedtagna  trädets  stamarea  i  cm,  samt  det  pris  som  ett  träd  av  samma  art  kostar  
per  cm2  i  storleken  12-14  från  plantskolan  kan  vi  räkna  ut  värdet  för  trädet;;  dvs.  priset  per  cm2  gånger  
arean  för  det  skadade/nedtagna  trädet.    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ݊ܽ݁ݎܣ 
Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  parklind  (Tilia  x  europaea),  som  enligt  uträkningarna  
har  en  area  av  3  185  cm2  och  ett  pris  av  152  kr  per  cm2.  Trädets  värde  är  därmed  3  185  x  152  kr  =  
484  120  kr.  
Nu  återstår  bedömningen  av  vitaliteten  och  planteringskostnaden.  Bedömningen  av  vitaliteten  för  det  
skadade/nedtagna  trädet  görs  med  hjälp  av  den  metod  som  beskrivs  närmare  i  kapitel  7.  Resultatet  av  
bedömningen  ger  ett  värde  mellan  noll  och  ett.  Ett  fullt  friskt  träd  har  värdet  ett.  
När  det  gäller  etableringskostnaden  baseras  modellen  på  kostnader  för  plantering  respektive  skötsel  de  
första  fem  åren  (redovisas  i  kapitel  6).  Följande  två  ekvationer  gäller  för  beräkning  av  etableringskostnad:  
x   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
x   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  lind  (Tilia  x  europaea)  som  i  detta  fall  bedöms  ha  några  
mindre  vitalitetsnedsättande  skador  som  ger  värdet  för  skador  och  vitalitet  0,9.    

 
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ  = 70	
   × 	
   
	ܽ݁ݎܣ  + 	
  20	
  000	
   = 70	
   × 	
  13,45	
   + 	
  20  000 = 20	
  942	
  ݇ ݎ 
Det  samlade  ersättningsvärdet  blir:  

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+  
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ 	
  	
  	
  	
  	
  
= (484  120 × 0,9) + 	
  20	
  942 = 435	
  708	
  ݇ 
	ݎ   
Som  grund  för  användning  av  modellen  finns  en  blankett  för  beräkning  och  protokoll  för  skade-  och  
vitalitetsbedömningen.    
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5   Beräkning  av  trädets  pris  
För  att  kunna  beräkna  ersättningsvärdet  av  skadade  och  nedtagna  träd  måste  först  ett  basvärde  skapas.  
Detta  basvärde  består  av  trädets  inköpskostnad  samt  kostnader  för  plantering  och  skötsel  av  trädet  (vilka  
beskrivs  närmare  i  kapitel  6).  Då  basvärdet  är  den  enskilt  största  delen  i  modellen  och  endast  justeras  ner  
på  grund  av  eventuella  skador  och  minskad  vitalitet  är  det  viktigt  att  det  finns  en  god  grund  för  uträkning  
av  basvärdet.  Kapitlet  innehåller  både  grafer  som  styrker  uträkningarna  och  exempel  på  priset  för  ett  antal  
arter  som  framkommit  vid  en  enkätundersökning  där  förvaltningar  tillfrågades  kring  vilka  trädarter  som  
de  ansåg  förekomma  mest  vid  ekonomiska  värderingar.  

5.1   Uppskalning  av  pris  
För  mindre  träd  är  det  relativt  lätt  att  hitta  ersättningspriset  då  det  endast  är  att  slå  upp  priset  i  en  
plantskolekatalog  och  därmed  hitta  priset  för  den  art  och  storlek  av  träd  som  blivit  skadat  eller  nedtaget.  
Det  blir  däremot  ett  problem  för  träd  som  är  av  större  storlekar  än  vad  som  finns  i  plantskolekatalogerna.    
Trädens  pris  från  plantskolorna  sätts  till  stor  del  beroende  på  trädets  stamomfång  på  en  meters  höjd  mätt  
från  marknivå.  De  enda  undantagen  från  detta  är  barrväxter  vars  pris  sätts  beroende  på  höjden,  förutom  
för  tallen  vars  pris  är  baserat  på  höjden  fram  till  de  största  storlekarna  som  baseras  på  stamomfång.  Det  
finns  ekonomiska  modeller  som  baserat  sin  uppskalning  på  stamomfånget  (t  ex  VAT03),  vilket  verkar  
logiskt  då  plantskolornas  pris  är  satta  efter  just  stamomfånget.  Detta  stämmer  däremot  dåligt  överrens  
med  den  prisutveckling  som  egentligen  sker  för  träden  på  plantskolan.  I  figur  1  finns  medelvärdet  för  
plantskolepriserna  beräknat  på  de  arter  och  plantskolor  som  finns  angivna  i  inledningen  samt  priset  för  
Tilia  x  europaea.  Det  blir  därmed  tydligt  att  priset  för  träden  inte  har  ett  linjärt  förhållande  till  
stamomfånget.    
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Figur  1.  Prisutveckling  för  medelvärdet  av  alla  träd  och  för  Tilia  x  europaea  baserat  på  priserna  i  plantskolorna.    
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Om  trädets  värde  istället  relateras  till  priset  per  cm2  vid  1  meters  stamhöjd,  finns  det  i  princip  ett  helt  
linjärt  samband  mellan  trädets  storlek,  baserat  på  kvadratcentimeter,  och  totalpriset  där  R=0,9757  till  
0,9883  för  två  av  exemplen.  Resultatet  från  den  linjära  regressionen  visar  därmed  att  det  går  att  utgå  från  
ett  värde  och  sedan  applicera  det  på  större  storlekar  med  antagandet  om  att  det  följer  ett  linjärt  samband  
(figur  2).    
Den  modell  för  prisberäkning  som  finns  i  denna  modell  är  därför  baserat  på  kvadratcentimeterpriset  för  
trädens  tvärsnittyta,  då  detta  har  visat  sig  ha  ett  i  princip  linjärt  samband  (figur  2).    
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Figur  2.  Sambandet  mellan  olika  trädarters  prisutveckling  jämfört  med  deras  storlekar.    

5.2   Basvärde  
Prisutvecklingen  per  kvadratcentimeter  för  de  olika  trädarterna  varierar  mellan  110  och  350  kr  per  cm2  
beroende  på  art  och  storlek.  Det  är  därmed  viktigt  att  bestämma  vilken  storlek  som  modellen  ska  utgå  
ifrån  då  värdet,  trots  det  höga  linjära  sambandet  mellan  pris  och  cm2,  kommer  att  variera  beroende  på  
vilken  storlek  som  används  som  utgångsvärde.  Detta  syns  tydligast  då  en  jämförelse  görs  mellan  
storlekarna  12-14  och  45-50  (se  markeringar  på  figur  3),  där  12-14  i  regel  är  den  billigaste  storleken  per  
cm2  och  45-50  den  dyraste.    
Det  finns  olika  metoder  som  detta  kan  avgöras  på,  det  går  exempelvis  att  använda  det  högsta  eller  lägsta  
värdet  per  kvadratcentimeter,  eller  så  går  det  att  använda  medelvärde  eller  median.  För  att  inte  
övervärdera  trädens  värde,  och  för  att  det  ska  vara  enkelt  att  lägga  in  nya  arter,  har  vi  därför  valt  att  sätta  
basvärdet  på  värderingen  av  träden  till  storlek  12-14.  Storleken  har  visat  sig  ha  det  lägsta  värdet  per  
kvadratcentimeter,  och  är  även  en  storlek  som  finns  i  de  flesta  plantskolekataloger.  Detta  gäller  i  princip  
för  samtliga  arter  som  undersökts.    
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Figur  3.  Prisutvecklingen  per  cm2  och  storleksklass.  De  storlekar  som  i  genomsnitt  har  högst  och  lägst  pris  per  
cm2(12-14  respektive  40-50)  är  markerade  i  diagrammet.  

Slutsatsen  är  att  storleken  12-14  ska  användas  som  utgångsstorlek  för  värderingen  av  träden  då  denna  
storlek  är  den  billigaste  och  således  inte  riskerar  att  övervärdera  trädens  pris.  Denna  storlek  finns  i  de  
flesta  plantskolor  och  för  de  flesta  arterna.    
Basvärdet  räknas  ut  genom  att  ett  medelvärde  beräknas  från  gällande  priser  på  plantskolorna.  Då  det  är  
tidskrävande  att  samla  in  data  från  samtliga  plantskolor,  och  skillnaderna  mellan  plantskolorna  är  
förhållandevis  små,  rekommenderas  att  endast  tre  plantskolor  kontaktas.  Vid  ovanliga  arter/sorter  får  man  
nöja  sig  med  mindre  än  tre  prisuppgifter  om  det  inte  finns  tre  plantskolor  som  saluför  arten/sorten.  Finns  
en  ovanlig  art/sort  inte  att  tillgå  måste  en  bedömning  av  rimlig  ersättningsart/sort  göras  av  värderaren.  
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5.3   Beräkning  av  cm2  för  barrträd  
Modellen  bygger  helt  på  att  uppgifter  finns  från  plantskolorna  gällande  trädets  pris  beräknat  på  omkrets  
(vilket  sedan  räknas  om  till  kvadratcentimeter  tvärsnittsyta).  Det  finns  däremot  vissa  träd  där  priset  istället  
beräknas  utifrån  trädens  höjd.  Detta  gäller  bland  annat  gran  och  tall,  vilka  är  relativt  vanligt  
förekommande  för  ekonomisk  värdering.    
Genom  en  undersökning  genomförd  på  Splendor  Plant  plantskola  där  72  tallar  (Pinus  sylvestris),  40  
rödgranar  (Picea  abies)  och  41  serbiska  granar  (Picea  omorika)  mättes  kunde  en  översättningstabell  göras  
för  trädens  höjd  till  stamomfång  vid  1  meters  höjd.    
Tabell  1.  Översättningstabell  för  gran  och  tall,  översättningarna  är  gjorda  efter  undersökningar  på  Splendor  Plant  
plantskola.    

Trädart  
Tallar  (Pinus  sylvestris)  
Rödgran  (Picea  abies)  
Serbiska  granar  (Picea  omorika)  
1

Höjd  
175-200  
250-3001  
250-3001  

Stamomfång  vid  1  meters  höjd  
12,8  
13,0  
11,42  

För  Svenska  plantskolor  används  250-300  och  för  internationella  plantskolor  250-275.  Detta  beror  på  att  storleken  250-300  inte  finns  
internationellt  och  att  storleken  250-275  är  billigare,  vilket  gör  att  priset  inte  övervärderas.    
2
Storlek  250-275  har  i  snitt  11,4  i  stamomfång  vid  1  meters  höjd,  storlek  275-300  saknades  och  storlek  300-350  hade  14,5  i  samomfång  vid  1  
meters  höjd.  Därför  har  storlek  250-275  valts.    

  

5.4   Undervärdering  av  trädens  värde  
Då  modellen  främst  är  gjord  för  träd  som  är  större  än  vad  som  går  att  köpa  in  från  plantskolorna  kommer  
det  beräknade  värdet  att  vara  lägre  än  de  som  finns  i  plantskolorna  upp  till  en  viss  punkt.  Detta  betyder  
alltså  att  det  beräknade  värdet  kommer  vara  lägre  än  det  pris  som  finns  i  plantskolorna.  Undervärderingen  
beror  på  att  modellen  utgår  från  det  lägsta  pris  per  kvadratcentimeter  som  finns  i  katalogerna  och  således  
kommer  det  beräknade  värdet  att  bli  något  lågt  i  vissa  fall.    
Det  är  även  viktigt  att  tänka  på  att  modellen  är  gjord  för  att  ge  ett  beräknat  värde  som  inte  ska  kunna  
klandras  för  att  övervärdera  trädet.  Modellen  måste  därmed  till  viss  del  undervärdera  vissa  storlekar  av  
träd,  då  den  annars  skulle  ha  övervärderat  andra  storlekar.  Om  modellen  exempelvis  hade  utgått  ifrån  en  
större  storlek  än  12-14  hade  de  storlekar  som  varit  under  utgångsvärdet  blivit  övervärderade.  Denna  
undervärdering  framkommer  tydligt  då  en  jämförelse  görs  mellan  det  beräknade  värdet  och  medelvärdet  
från  plantskolorna  (Figur  4).  Det  beräknade  värdet  undervärderar  i  snitt  trädens  värde  med  32  %  vid  en  
jämförelse  mellan  priset  från  plantskolorna.  Den  procentuella  skillnaden  varierar  dock  mellan  10  och  
53%.    
  

8  
  

  250  000  kr

Totalt  pris  i  (Skr.)  

  200  000  kr
Medelvärde
plantskolor

  150  000  kr

Beräknat  värde
  100  000  kr

  50  000  kr

  -      kr
0

200

400
600
800
1000
1200
1400
Antalet  kvadratcentimeter  på  1  meters  höjd  (cm2)  

1600

  
Figur  4.  Skillnaden  mellan  plantskolepris  och  beräknat  värde  för  en  lind  (Tilia  x  europaea)  baserat  på  
kvadratcentimeterstorleken  för  trädet.    
  

5.5   Mätning  av  stamomfång/stamdiameter  
Mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  ska  göras  på  1  meters  höjd  över  mark  då  detta  är  den  höjd  som  
plantskolorna  använder  sig  av  då  de  mäter  stamomkretsen.  Det  bör  emellertid  påpekas  att  det  endast  är  
små  skillnader  mellan  att  mäta  på  1  meters  höjd,  som  plantskolorna,  jämfört  med  att  mäta  på  1,3  meters  
höjd,  vilket  är  vanligt  förekommande  bland  förvaltningar  och  skogsforskare.  Om  mått  gjorda  på  1,3  
meters  höjd  används  vid  beräkningarna  finns  det  aldrig  någon  risk  att  trädens  storlek  övervärderas.  Det  
spelar  ingen  roll  om  mätningen  görs  som  omfång  eller  diameter  då  värdet  ändå  räknas  om  till  
kvadratcentimeter  enligt  de  formler  som  angivits  tidigare  i  denna  rapport.    
Då  det  är  av  stor  betydelse  att  mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  görs  lika  rekommenderas  att  den  
standard  som  finns  i  skriften  Standard  för  trädinventering  i  urban  miljö  (Östberg  et  al.,  2012)  används  fast  
att  denna  ska  göras  på  1  meters  höjd  enligt  följande:  
Omkretsen  ska  mätas  på  det  smalaste  stället  under  en  meters  höjd.  Värdet  anges  i  centimeter,  avrundat  
ned  till  närmsta  5-tal,  exempelvis  90,  95,  100.  Avrundningen  nedåt  görs  för  att  trädet  inte  ska  riskera  att  
övervärderas.    
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För  träd  med  speciella  former  gäller  följande:  
Träd  med  fler  stammar:  För  att  ge  en  rimlig  
värdering   måste   varje   stam   betraktas   för  
sig.  Detta  är   ett  avsteg  från  standarden  och  
motiveras   av   att   en   sammanlagt  
tvärsnittsarea  ger  orimligt  högt  värde  enligt  
modellen.   Avsteg   från   denna   princip   bör  
motiveras   väl   av   en   kvalificerad  
trädvärderare.  

börja   vid   marknivå   och   inte   vid   eventuell  
mulch  eller  annat  pålagt  material.    

  
Lutande   träd:   Höjden   en   meter   mäts   från  
undersidan  av  lutningen.    

  
Träd   med   oregelbunden   stam:   Mät   på   det  
smalaste  stället  under  eventuella  utväxter.  
  
  
  
    
  
Levande   fallna   träd:   Måttet   tas   en   meter  
från   rothalsen   upp   mot   stammen   som   om  
trädet  fortfarande  står  upp.    

  
  
Träd   som   står   i   en   lutning:   Använd   den  
övre   delen   av   lutningen   som   utgångspunkt  
när   höjden   en   meter   mäts.   Mätningen   ska  
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6   Beräkning	
  av	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  under	
  5	
  år	
  
I  samband  med  att  den  totala  ersättningskostnaden  för  träden  ska  tas  fram  är  kostnader  för  plantering  
och  etableringsskötsel  en  viktig  delpost.  För  att  få  fram  en  säker  kostnad  måste  man  skicka  ut  en  
förfrågan  till  ett  antal  entreprenörer  som  beräknar  kostnaden  i  det  enskilda  fallet.  För  modellen  i  detta  
projekt  är  målet  att  på  ett  enklare  sätt  få  fram  en  rimlig  uppskattning  av  denna  kostnad  som  ska  ingå  i  
den  totala  ersättningskostnaden.  Den  som  utför  värderingen  får  lättare  fram  en  kostnad  och  
entreprenörerna  behöver  inte  göra  dessa  kalkyler  utan  ersättning.  Avsikten  är  således  att  denna  modell  
ska  innehålla  en  schablonkostnad  för  ersättning  gällande  planterings-  och  etableringskostnad.  
Utgångspunkten  för  beräkning  av  schablonkostnaden  bottnar  i  de  ställningstagande  som  gjorts  i  bland  
annat  CTLA  (2000)  och  VAT03  (2003).  Inspirerade  av  VAT03  (2003)  ska  följande  kostnader  ligga  till  
grund  för  ersättning  för  plantering  och  etablering:  
  
  
  
  
  
  
  

Borttagning  av  skadade  träd  -  stam,  grenar  och  rot  -  exklusive  försäljningen  av  trä.  
Byte  av  planteringsjord.  
Återställande  av  en  rotvänlig  zon.  
Plantering  av  nytt  träd.  
Eventuellt  inrättande  av  luftnings-  och  bevattningssystem  samt  uppbindning.  
Återställande  av  ytbeläggningar  och  andra  omgivande  områden.  
Underhåll  av  trädet  i  5  år  

Att  ta  fram  en  schablonkostnad  baserad  på  dessa  moment  kräver  en  förenklad  modell  som  i  sin  tur  
leder  till  ett  klassiskt  dilemma  –  å  ena  sidan  ska  modellen  spegla  verkligheten  på  ett  rimligt  sätt  –  å  
andra  sidan  ska  den  inte  kopplas  exakt  till  vad  som  görs  för  att  ersätta  ett  skadat  eller  nedtaget  träd  i  
det  enskilda  fallet.  Målsättningen  är  att  ta  fram  en  balanserad  kostnad  som  grund  för  riktvärden  i  
modellen.  Det  tål  att  betona  att  många  faktorer  påverkar  den  verkliga  kostnaden  för  att  plantera  och  
sköta  ersättningsträden  under  den  inledande  femårsperioden  av  trädens  livslängd.  Fem  år  är  en  rimlig  
tidsperiod  att  relatera  till  ersättningskostnaden  för  att  det  normalt  sett  är  en  högre  skötselnivå  under  
denna  period,  framförallt  avseende  vattning.  
Som  grund  för  att  ta  fram  schablonkostnaden  har  en  beräkning  av  generell  kostnad  baserad  på  ett  
kalkylprogram  för  anläggning  och  skötsel  av  utemiljö  har  utförts  (KP  Kalkyl),  samt  en  minienkät  
gjorts  till  medverkande  kommuner.  

6.1   Kostnadsberäkning	
  med	
  kalkylprogram	
  
För  att  skapa  en  transparent  grund  för  schablonkostnaden  görs  en  kalkyl  med  hjälp  av  
kalkylprogrammet  KP  Kalkyl.  KP  Kalkyl  är  ett  kalkylsystem  för  markkalkylering  som  utvecklas  av  
KP  System  AB  i  Växjö  och  används  av  många  aktörer  i  branschen.  I  systemet  tillhandhålls  priser  som  
uppdateras  årligen  baserat  på  priser  från  en  mängd  leverantörer  i  Sverige.  Inga  priser  är  neutrala,  men  
användandet  av  kalkylsystemet  ger  en  transparens  och  en  kalkyl  baserad  på  aktuella  priser  för  2013.  
KP  Kalkyl  version  2013.1(1.0.1.16)  har  använts  för  att  göra  kalkylen  baserad  på  förutsättningar  enligt  
tabell  5.  
Utgångspunkten  är  att  ersätta  befintliga  träd  och  där  växtbädden  till  stora  delar  är  kvar  och  inte  
behöver  bytas  ut.  Det  handlar  alltså  inte  om  nyplantering  från  grunden  utan  om  ersättning  av  det  
skadade  trädet  som  antas  ha  rimliga  växtförhållanden.  Storleken  på  planteringsgropen  innebär  således  
att  detta  endast  är  den  volym  som  påverkas.  Eftersom  utgångspunkten  för  beräkning  av  trädens  
ersättningsvärde  (kapitel  5)  baseras  på  träd  av  storlek  12-14,  används  denna  storlek  även  som  grund  
för  beräkning  av  planterings-  och  etableringskostnaden.  Jämförelse  görs  mellan  tre  olika  
trädplaceringar.  
1  
  

Tabell  5  Sammanställning  av  kalkylförutsättningar.  

Kostnadspost  
Plantering  
Transport  
  
Borttagning  träd  
  
  
Stubbfräsning  
  
  
Återställning  växtjord  
(Bredd  x  Längd  x  Djup)    
Schakt,  borttransport  och  ny  
matjord.  
Blandning  skelettjord  
Trädstöd  
  
Återställning  
Etableringsskötsel  
Bevattning  
Beskärning  
Kompletterande  uppbindning  
  

Gata  
  (ej  skelettjord)  
  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

Gata  med  skelettjord  

Park-/naturmark  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Utförs  på  plats  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
1,4m  x  1,4m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Avjämning  yta  
Anläggare  
  
  
10  ggr/år  
1  ggr/år  
  

Med  givna  kalkylförutsättningar,  data  från  KP-fakta  och  25  %  i  påslag  för  omkostnader  blir  
kostnaderna  enligt  sammanställning  i  bilaga  2.    
Beräkningen  är  gjord  för  tre  trädplaceringar:  Träd  i  gata,  träd  i  gata  med  skelettjord  och  träd  i  park.  
För  alla  trädplaceringar  antas  för  kalkylen  att  det  är  okomplicerade  normalsituationer  med  rimlig  
tillgänglighet  och  transportavstånd.  Det  rör  sig  om  ett  eller  ett  fåtal  träd  och  inga  komplicerade  
konstruktioner.  Återställning  är  i  kalkylen  avgränsad  till  läggning  av  4  kvadratmeter  plattor  med  ett  
enkelt  bärlager.  Principen  är  som  tidigare  att  inte  räkna  på  för  höga  kostnader.  
I  kalkylen  för  gatuträd  är  inte  inräknat  kostnader  för  t  ex  planteringslåda,  markgaller,  stamskydd  eller  
trafikavstängning.  Dessa  delar  är  vanliga  i  stadsmiljö  och  utgångspunkten  är  att  dessa  återanvänds,  
vilket  inte  lär  vara  möjligt  i  alla  fall.  Ska  planteringen  kompletteras  med  dessa  delar  ökar  kostnaderna  
med  mellan  5-20  000  kronor  (eller  ännu  mer)  beroende  på  vilka  delar  och  vilken  kvalitet  man  
använder.  Eftersom  dessa  kostnader  inte  tas  upp  innebär  det  att  gjorda  beräkningar  i  KP  Kalkyl  ligger  i  
lågt.  
Med  värdena  från  KP  Kalkyl  har  en  sammanställning  gjorts  med  kostnader  för  ökande  storlekar  och  
uppdelning  på  de  olika  trädplaceringarna.  Bedömningen  av  kostnaderna  framgår  av  tabellen  i  bilaga  3  
och  är  avsett  att  ge  en  grund  för  nedanstående  ekvationer.  Baserat  på  tabellen  i  bilaga  3  har  
diagrammet  i  figur  5  konstruerats.  Trädstorlekarna  har  omräknats  till  tvärsnittsarea  och  det  tre  
alternativen  gata,  skelett  och  park  har  lagts  in.    
2  
  

Kostnad  för  plantering  och  etablering  (skr.)  

  

  120  000  kr
y  =  74,748x  +  22549  
R²  =  0,8798  

y  =  85,199x  +  21212  
R²  =  0,8917  

  100  000  kr

Gata
  80  000  kr

Skelett

  60  000  kr

Park
y  =  71,645x  +  12915  
R²  =  0,8789  

  40  000  kr

Linjär  (Gata)
Linjär
(Skelett)
Linjär  (Park)

  20  000  kr
  -‐      kr
  -‐

  200

  400

  600

  800

  1  000

  1  200

Trädets  tvärsnittsarea  1  meter  ovan  mark  (cm2)  

  

Figur  5.  Kostnad  för  plantering  och  etablering  av  olika  trädstorlekar.    

För  vart  och  ett  av  alternativen  har  en  ekvation  beräknats  som  ger  en  förenklad  bild  av  planterings-  och  
etableringskostnaden.  På  detta  sätt  kan  en  kostnad  för  plantering  och  etablering  beräknas  baserat  på  det  
skadade  trädets  tvärsnittsarea,  vilket  är  samma  princip  som  vid  beräkning  av  trädets  värde.  
Ekvationerna  har  formen  y  =  k*x  +  m,  där    
x  
x  
x  
x  

y  =  ersättningskostnaden  i  kronor  
k  =  kostnaden  i  kronor  per  cm2  för  plantering  och  etablering  
x  =  det  skadade  trädets  tvärsnittsarea  i  cm2  
m  =  grundkostnaden  i  kronor  då  tvärsnittsarean  =  0.  

Då  skillnaden  mellan  träd  i  gata  med  och  utan  skelettjord  var  så  liten  har  dessa  två  typer  av  
planteringar  slagits  samman  till  ett  alternativ,  Gata.  Enligt  principen  att  inte  övervärdera  väljer  vi  att  
avrunda  ekvationerna  neråt  till  jämna  belopp.  Kostnaden  (k)  i  kronor  per  cm2  sätts  till  samma  belopp  
för  både  park  och  gata.  Med  stöd  i  figur  5  fastställs  således  följande  två  ekvationer  för  beräkning  av  
planterings-  och  etableringskostnad:  
x   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
x   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

En  övre  gräns  sätts  för  att  vid  mycket  stora  storlekar  blir  ersättningen  orimligt  stor.  
De  priser  som  beräknats  i  och  med  denna  formel  ligger  även  i  linje  med  de  resultat  som  erhållits  i  och  
med  den  mindre  undersökning  som  genomfördes  bland  ett  urval  kommuner.  
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6.2   Slutsats  gällande  planterings-  och  skötselkostnader  under  5  år  
När  det  gäller  att  beräkna  kostnader  för  att  ersätta  ett  skadat  träd  är  det  många  faktorer  som  påverkar  
kostnaden:  
x   Antalet  träd  som  ska  planteras  eller  skötas  påverkar  kostnaden  –  att  enbart  hantera  ett  träd  är  
dyrare.  
x   Den  använda  konstruktionen  för  stadsträden  påverkar  –  storlek  på  planteringsgrop,  antal  lager  
i  konstruktionen,  bärighet  och  ev.  beläggning.  
x   Udda  och  svåra  placeringar  kan  radikalt  påverka  framförallt  anläggningskostnad  och  transport  
till  platsen.  
Listan  på  speciella  förutsättningar  kan  göras  lång  och  slutsatsen  är  att  det  inte  är  rimligt  att  skapa  en  
modell  som  räknar  fram  en  exakt  kostnad  för  plantering  och  skötsel  av  ersättningsträd.  I  avsnitt  6.1  har  
kalkylförutsättningarna  beskrivit  och  kostnaderna  för  en  tänkbar  normalsituation  har  beräknats.  
Genom  en  jämförelse  mellan  kommunenkäten  och  den  beräknade  kostnaden  kan  konstateras  att  
överensstämmelsen  är  rimlig.  I  beräkningen  görs  ingen  skillnad  mellan  träd  i  gatumiljö  med  respektive  
utan  skelettjord  eftersom  utgångspunkten  är  att  endast  jorden  närmast  träden  byts.  Denna  är  normalt  
sett  planteringsjord  för  båda  fallen.    
Baserat  på  den  analys  som  har  presenterats  är  resultatet  att  det  kopplat  till  modellen  finns  två  
ekvationer  för  träd  i  gata  respektive  i  park.  Vid  användandet  av  denna  värderingsmodell  används  en  av  
dessa  två  ekvationer  för  beräkning  av  ersättningsvärdet  för  planterings-  och  etableringsskötsel.  Denna  
ersättningsmodell  syftar  till  att  ge  en  kostnadsbild  som  inte  övervärderar  de  verkliga  kostnaderna.  Vid  
mycket  speciella  förutsättningar  kan  man  överväga  att  göra  avsteg  då  det  är  uppenbart  att  den  verkliga  
kostnaden  kommer  att  avvika  mycket  från  schablonkostnaden.  I  sådana  undantagsfall  bör  ett  underlag  
lämnas  till  kunniga  entreprenörer  för  prisförfrågan.  
Vid  användning  av  modellen  ska  kostnader  för  plantering  och  etablering  vara  enligt  ekvation  för  park  
eller  gatuträd:  
x   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
x   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Dessa  belopp  uppdateras  vart  tionde  år.  Användningen  under  10-årsperioden  baseras  på  uppräkning  
enligt  Byggindex  E84  (Litt  111).    
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7   Skade-  och  vitalitetsregleringen    
Då  träd  kan  ha  olika  typer  av  skador,  och  även  nedsatt  vitalitet,  ska  trädets  värde  reduceras  med  tanke  
på  dessa  skador.  Grundidén  är  att  ett  träd  utan  skador  och  med  högsta  vitalitet  ska  bibehålla  sitt  värde,  
och  därmed  ska  basvärdet  multipliceras  med  1,  medan  ett  i  princip  dött  träd  ska  ha  ett  värde  av  0  kr,  
och  därmed  ska  trädets  basvärde  multipliceras  med  0.  
Varje  steg  i  poängskalan  som  värderaren  justerar  skadorna  med  motsvarar  lite  drygt  5  %,  vilket  
betyder  att  om  exempelvis  stammen  har  en  mindre  skada  och  därmed  värderas  till  3  istället  för  4  
kommer  detta  att  resultera  i  att  trädets  värde  skrivs  ned  med  drygt  5  %  som  jämfört  med  om  det  
värderats  till  4.    
Utgångspunkten  för  Skade-  och  vitalitetsbedömningen  är  den  standard  för  bedömning  som  tagits  fram  
på  SLU  i  Alnarp  (Östberg  et  al,  2012).  Kriterierna  är  desamma,  men  skalan  har  fått  anpassas  för  att  
poängsystemet  ska  vara  logiskt.  Det  betyder  att  skalan  är  omvänd  i  jämförelse  med  standarden  så  att  i  
denna  modell  är  4  max  och  0  minimum  (tabell  10).  
Tabell  10.  Skade-  och  vitalitetsregleringen.    

Skade-  och  vitalitetsparametrar  
Rothals/stambas  (poäng  0-4)  
Stam  (poäng  0-4)  
Krona  (poäng  0-4)  
Vitalitet  (poäng  0-4)  
Summa  /16  =  värde  mellan  0-1  
  
Då  ett  skadat  träd  ska  värderas  görs  en  beräkning  av  trädets  skador  och/eller  reducerad  vitalitet  före  
och  efter  skadetillfället.  Skillnaden  mellan  dessa  två  används  sedan  för  beräkningen  av  
ersättningskostnaden.    
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7.1   Trädets  rötter,  rothals  och  stambas    
Rötter,  rothals  och  stambas  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  
trädets  eventuella  andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Rötter,  rothals  och  stambas  går  upp  till  och  med  övergången  till  stammen.    
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Lindriga  skador.  Det  finns  skador  på  
rothalsarna,  exempelvis  från  gräsklippare.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

3  

Måttliga  skador.  Måttligt  stora  partier  är  
skadade,  men  ingen  röta  syns.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

2  

Svåra  skador.  Rötangrepp,  ihåligheter,  
lossnande  bark  utan  övervallning.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
rothalsens  omkrets.  
  
  

1  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  
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7.2   Trädets  stam  
Stammen  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Stammen  går  från  stambasen  upp  till  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan.  
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Illustration  

  

  
Lindriga  skador.    
Mindre  skador,  exempelvis  från  beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Insektsangrepp  
  
Hål  på  platser  som  ej  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet.  
  
Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  mindre  
rötangrepp.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Angrepp  av  lindrig  nedbrytande  svamp.  
  
Hål  på  platser  som  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet,  exempelvis  fästpunkten  för  flertalet  
stora  grenar.    
  
  
Svåra  skador.    
Rötskador,  större  barkbitar  som  har  lossnat.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  ihåligheter  
överstiger  skadan  25  %  av  stammens  omkrets.  
  
Angrepp  av  allvarlig  nedbrytande  svamp  

3  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  

  

2  

  

1  
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7.3   Trädets  krona  
Kronans  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  andra  
skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Kronan  går  från  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan  upp  till  kronans  toppskott.    
Förklaring  
Inga  anmärkningsvärda  skador  finns.    
  

Poäng  
4  

Mindre  skador,  exempelvis  från  dålig  
beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
kronan.    

3  

Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  
mindre  rötangrepp,  mindre  toppröta,  döda  
grenar,  intorkade  grenar,  skadat  eller  dött  
toppskott.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
kronan.    

2  

Större  rötangrepp,  stora  döda  grenar,  stora  
partier  av  döda  grenar.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
kronan.    

1  

Trädet  är  i  princip  dött  
  

0  

Illustration  
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7.4   Vitalitet  
Vitalitet  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
skador.  Anledningen  till  att  vitaliteten  är  en  egen  parameter  är  att  ett  träd  med  skador  fortfarande  kan  
ha  en  hög  vitalitet,  vilket  även  bör  speglas  då  skaderegleringen  görs.  Detsamma  gäller  för  ett  träd  utan  
skador,  men  som  har  en  nedsatt  vitalitet.  Definitionerna  av  vitalitetsparameter,  samt  inspirationen  för  
illustrationerna,  är  hämtade  från  Roloff  (2001),  vilken  även  finns  återgiven  i  Östberg  (2012).  
  
Vitalitetsbedömningen  ska  alltid  bedömas  efter  respektive  art.  Illustrationerna  nedan  visar  de  olika  
vitalitetsklasserna  för  en  bok  (Fagus  sylvatica),  och  ska  endast  ses  som  ett  exempel.  
  

Förklaring  
Trädet  kan  ha  skador,  men  tillväxten  och  
övervallningen  är  ändå  god.  Tät  krona  med  
god  skottillväxt.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  0-10%  
  

Poäng  
4  

Illustrationer  

  

Något  begränsad  tillväxt.  Vitalitet  5-träd  kan   3  
tidvis  vara  i  denna  vitalitetsnivå  på  grund  av  
bland  annat  torka.  Trädet  bedöms  kunna  
återhämta  sig  till  5-vitalitet.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  11-25%  
  
Trädet  har  en  dålig  vitalitet  med  mycket  
2  
begränsad  chans  till  återhämtning  utan  
genomgripande  insatser.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  26-60%  
  

  

  

  

Trädet  är  i  mycket  dåligt  skick,  nästan  dött.  
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  61-99%  
  
  

1  

Dött  träd  
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8   Förtydliganden  gällande  modellen  
Modellen  är  gjord  för  att  fungera  som  en  beräkning  av  återställningskostanden  för  träd  i  urban  miljö,  i  
princip  oberoende  av  deras  placering,  men  med  viss  hänsyn  till  etableringskostnaden  för  den  specifika  
platsen.  Det  finns  dock  vissa  aspekter  som  kan  behöva  utvecklas  ytterligare.  

8.1   Skadade  träd  
Då  ett  träd  har  skadats  görs  en  värdering  av  trädets  återställningskostnad  före  och  efter  skadetillfället.  
Mellanskillnaden  mellan  dessa  två  värderingar  blir  sedan  det  belopp  som  ska  ersättas  för  att  motsvara  
den  minskning  av  trädets  värde  som  skadan  åstadkommit.    

8.2   När  är  modellen  mindre  lämplig  att  använda  
Utgångspunkten  för  utformningen  av  trädvärderingsmodellen  är  att  den  ska  vara  lämplig  att  använda  i  
nästan  alla  tänkbara  situationer  som  rör  ersättningsfrågor.  Den  ska  också  ge  lika  bedömning  oberoende  
av  den  person  som  gör  bedömningen  och  enkelheten  i  modellen  borgar  för  detta.  Problem  som  kan  
göra  den  mindre  lämplig  är  situationer  då  det  egentligen  inte  går  att  ersätta  träden  ifråga.  Några  
situationer  som  kan  pekas  ut  som  mindre  lämpliga  att  använda  modellen  till:  
x   Historiskt  värdefulla  träd  med  stort  symbolvärde  och  hög  ålder  
x   Speciellt  formklippta  och  beskurna  träd  i  grupp,  allé  eller  arkad  
x   Stora  bestånd  som  t  ex  produktionsskog  

8.3   Ändring  av  utgångsvärdet  
Det  har  förts  diskussioner  om  vilken  storlek  som  ska  användas  för  värderingen  då  vissa  förvaltningar  
använder  sig  av  andra  storlekar  än  de  som  modellerna  baserar  sig  på.  Detta  resonemang  är  inte  aktuellt  
med  hänsyn  till  hur  modellen  är  utformad,  eftersom  den  inte  syftar  på  vilken  storlek  som  planteras  i  
förvaltningen  utan  på  en  fast  storlek,  12-14,  som  grund  för  beräkning  av  trädets  värde.  Motiven  för  
detta  är  beskrivna  i  kapitel  fem.  Om  en  förvaltning  ändrar  denna  utgångsstorlek  kommer  även  
slutvärde  att  förändras  i  olika  utsträckning  beroende  på  vilken  storlek  som  väljs.  Ett  exempel  på  detta  
är  att  värdet  på  en  lind  (Tilia  x  europaea)  med  stamomfång  100  cm  på  1  meters  stamhöjd  kan  variera  
från  100  000  kr  upp  till  200  000  kr,  baserat  på  plantskolornas  pris  på  olika  storlekar.  Genom  att  ändra  
utgångsstorlek  avviker  man  från  denna  modell  eftersom  värdet  förändras  och  inte  blir  jämförbart  med  
andra  som  använder  modellen.  
De  aktörer  som  använder  andra  utgångsvärden  än  12-14  ska  inte  referera  till  denna  modell  eftersom  
det  ger  andra  värden  på  träden.  

8.4   Avdrag  för  eventuella  rabatter  
Modellen  kräver  en  inköpskostnad  som  grund  för  beräkning  av  ersättningsvärdet.  Principen  för  detta  
är  att  ta  fram  kostnader  för  ett  vanligt  förekommande  träd  i  ofta  använda  plantskolor.  Detta  gör  att  man  
kan  ta  fram  priser  med  utgångspunkt  från  plantskolekataloger  i  de  flesta  fall.  
I  en  del  rättsfall  har  förvaltningarnas  rabatter  diskuterats,  och  om  dessa  bör  påverka  trädens  beräknade  
värde.  Tanken  är  då  att  det  beräknade  inköpsvärdet,  eller  slutvärdet,  ska  reduceras  i  och  med  
förvaltningarnas  rabatter  från  plantskolorna.  Denna  reduktion  kan  däremot  inte  göras  i  denna  modell  
då  det  bland  annat  skulle  betyda  att  en  förvaltning  som  är  bra  på  att  förhandla  med  plantskolorna  
därmed  förhandlar  ner  värdet  på  sina  träd.  Frågan  om  rabatter  är  trots  detta  viktig,  och  nedan  följer  
därmed  ett  lite  längre  resonemang  kring  frågan.    
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I  början  av  arbetet  med  modellen  föreslogs  att  trädens  värde  skulle  baseras  på  inköpspriser  av  träd  med  
storlek  20-25,  vilket  enligt  de  deltagande  förvaltningarna  är  den  vanligast  förekommande  storleken  vid  
planteringar  i  stadsmiljö.  Då  vi  istället  har  valt  den  minsta,  och  billigaste,  storleken  12-14  ger  detta  en  
prisreduktion  jämfört  med  storleken  20-25  en  jämförelse  mellan  olika  arter  visar  att  det  skiljer  mellan  
10  och  20  procent.  Detta  kan  betraktas  som  en  skillnad  motsvarande  en  rabatt.    
Det  är  inte  den  enda  anledning  till  att  ingen  justering  görs  för  de  eventuella  rabatter  som  
förvaltningarna  har.  Andra  anledningarna  är  att  priserna  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  då  olika  
städer  med  olika  rabatter  därmed  får  olika  slutpris,  vilka  i  sin  tur  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  
eller  mellan  de  eventuella  domar  som  detta  leder  till.  En  annan  anledning  är  att  skadeståndsvärdet  inte  
ska  vara  baserat  på  den  specifika  staden,  utan  ska  vara  en  form  av  marknadsvärde,  vilket  vi  valt  att  låta  
representerasav  priset  i  plantskolornas  kataloger.    
Slutsatsen  är  att  eventuella  rabatter  inte  ska  tas  med  i  beräkningen  av  trädets  värde.    

8.5   Trädvärdering  och  fastigheters  taxeringsvärden  
Om  trädets  värde  uppgår  till  en  betydande  andel  av  fastighetens  taxeringsvärde  kan  det  finnas  viss  
tvekan  kring  om  trädets  värde  verkligen  kan  uppgå  till  ett  visst  belopp  då  detta  exempelvis  kan  
innebära  att  trädet  är  värt  20  %  av  fastighetens  värde,  vilket  i  många  fall  är  orimligt.  
Ersättningskostnaden  är  beräknat  på  vilken  kostnad  som  det  är  förknippat  med  att  återställa  den  skada  
som  uppkommit  i  och  med  att  trädet  har  skadats  eller  tagits  bort.  Vilket  gör  att  ersättningskostnaden  på  
trädet  är  oberoende  av  fastighetens  värde  Att  fastighetens  taxeringsvärde  inte  ska  påverka  
skadeståndets  storlek  är  även  något  som  fastslagits  i  en  dom  från  tingsrätten  (Dom  T3757-11,  
Jönköpings  tingsrätt).  Principen  för  modellens  användning  är  att  ersättningen  ska  baseras  på  vad  det  
kostar  att  ersätta  ett  skadat  träd.  

8.6   Värdering  av  ett  större  antal  träd  
Om  ett  större  antal  stora  träd  har  skadats  samtidigt  kommer  det  sammanlagda  värdet  att  uppgå  till  
relativt  stora  värden  då  det  kostar  mycket  att  återställa  de  skador  som  uppkommit,  och  för  att  
återställningen  av  varje  träd  ska  värderas  samtidigt.  Detta  ska  emellertid  inte  påverka  värderingen  då  
beräkningen  av  återställningskostnaden  inte  är  förknippad  med  det  antal  träd  som  tagits  ned.  Det  som  
ska  beräknas  är  den  totala  kostnaden  för  återplantering  av  varje  träd.  Om  det  exempelvis  kostar  
100  000  kr  att  återställa  skadan  då  ett  träd  har  tagits  ned  kommer  kostnaden  för  fem  träd  vara  500  000  
kr  och  för  tio  träd  vara  1  000  000  kr.  Det  finns  i  detta  sammanhang  inget  som  befogar  att  
ersättningskostnaden  skulle  minska  bara  för  att  ett  större  antal  träd  har  tagits  ned,  då  kostnaderna  för  
återställning  fortfarande  är  densamma  enligt  modellen.  
En  aspekt  som  spelar  viss  roll  för  den  verkliga  kostnaden  är  att  plantering  av  många  träd  samtidigt  bör  
innebära  effektiviseringsvinster.  Kostnader  per  träd  för  exempelvis  etablering,  startkostnader  för  
maskiner  och  transport  bör  minska  ju  fler  träd  som  planteras.  Med  hänsyn  till  att  det  handlar  om  en  
standardiserad  modell  som  ska  vara  enkel  att  hantera  är  detta  inte  rimligt  att  bygga  in.  Modellen  har  
som  princip  att  inte  övervärdera  och  i  mycket  speciella  fall  måste  alltid  hänsyn  tas  till  aktuella  
förutsättningar  vid  beslut  om  eventuell  reducering  av  det  totala  skadeståndet.  
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8.7   Värdering  av  träd  som  redan  tagits  ned  
Då  de  nedsågade  träden  redan  har  forslats  bort  blir  skadeberäkningen  betydligt  svårare  då  de  delar  som  
ska  granskas  inte  finns  på  platsen.  Det  finns  då  ett  antal  metoder  som  det  går  att  använda  sig  av  för  att  
göra  en  så  god  uppskattning  av  trädens  vitalitet  innan  nedtagningen  som  möjligt.    
x   En  granskning  kan  göras  på  ett  urval  träd  som  står  i  närheten  av  det  nedtagna  trädet  för  att  på  
så  sätt  uppskatta  om  det  nedtagna  trädet  haft  skador  eller  vitalitetsnedsättning.    
x   Det  går  att  använda  flygfotografier  för  att  se  om  det  nedtagna  trädet  haft  synliga  tecken  på  
vitalitetsnedsättning,  exempelvis  genom  tidiga  höstfärger.  Det  går  vid  flygfoton  även  att  
tydligt  se  om  träden  redan  varit  döda  vid  nedtagningen.    
x   Genom  att  granska  stubbarna  går  det  att  se  huruvida  träden  var  angripna  av  röta,  samt  om  
träden  varit  döda  då  barken  i  så  fall  lätt  lossnar  från  stammen/stubben.  
Stamomkretsen  på  1  meters  höjd  räknas  utifrån  skillnaden  mellan  stambas  och  stamdiameter  på  1  
meters  höjd  på  träd  av  liknande  art  som  finns  i  närheten.  Finns  inga  träd  att  tillgå  i  närheten  av  det  
nedtagna  trädet  kan  träd  av  liknande  art  på  annan  plats  användas.  Medelvärdet  bör  användas  för  
beräkning  av  trädets  stamomkrets  på  1  meters  höjd.    

8.8   Justering  av  trädets  ålder  
I  en  del  modeller  för  beräkning  av  trädens  värde  (källor)  finns  trädets  beräknade  ålder  med  som  en  
parameter.  Denna  parameter  är  avsedd  att  spegla  en  naturlig  utveckling  där  ett  träd  som  endast  har  
några  få  år  kvar  får  ett  sänkt  värde,  medan  ett  träd  som  har  lång  tid  kvar  kommer  att  bibehålla  sitt  
värde  eller  till  och  med  får  ett  högre  ekonomiskt  värde.  Problemet  med  dessa  modeller  är  att  det  finns  
för  stora  skillnader  mellan  olika  trädindividers  livslängd  för  att  det  ska  kunna  vara  relevant,  i  extrema  
fall  kan  det  skilja  över  100  år  mellan  olika  individer  av  samma  art.    
Om  medianen  istället  hade  använts  för  en  beräknad  maximiålder  hade  50  %  av  träden  blivit  äldre  än  
denna  fastslagna  median,  vilket  hade  resulterar  i  att  de  ansetts  som  värdelösa.  Om  maxåldern  används  
betyder  det  att  det  äldsta  exemplaret  användas,  vilket  för  exempelvis  tall  kan  vara  upp  mot  700  år  och  
modellen  blir  därmed  i  princip  verkningslös.    
Trädets  ålder  är  således  ett  dåligt  sätt  att  få  in  någon  typ  av  ekonomisk  avskrivning.  Att  följa  sättet  att  
se  på  andra  objekts  värdeminskning,  exempelvis  bilar  eller  andra  föremål,  bara  för  domstolarna  är  
vana  vid  detta  är  inget  hållbart  argument.  Trädens  ålder  har  självklart  en  betydelse,  men  detta  kommer  
istället  att  slå  igenom  i  de  skade-  och  vitalitetsparametrar  som  finns  med  i  modellen.  När  ett  träd  går  
mot  slutet  av  sin  livslängd  bör  det  ha  skador,  eller  i  alla  fall  minskande  vitalitet,  vilket  därmed  sänker  
dess  värde.  Av  denna  anledning  finns  ingen  beräkning  av  trädets  ålder  med  i  modellen.    

8.9   Kulturella,  estetiska  och  biologiska  värden  
Olika  modeller  använder  sig  av  så  kallade  mjuka  värden,  vilket  kan  vara  allt  ifrån  estetik,  arkitektur,  
blomning,  doft  och  bark,  för  att  på  så  sätt  öka  eller  minska  trädens  värde  beroende  på  hur  de  påverkar  
den  kringliggande  miljön.    
Dessa  värden  är  självklart  viktiga  att  ta  i  beaktande  då  en  förvaltning  exempelvis  väljer  vilka  träd  som  
ska  sparas  i  ett  exploateringssammanhang,  men  de  är  däremot  svåra  att  motivera  som  grund  för  
värdeberäkning  i  domstolssammanhang.  De  mjuka  parametrarna  innehåller  av  naturliga  skäl  en  mer  
subjektiv  värdering  som  är  svår  att  precisera  och  resultatet  blir  mycket  beroende  av  den  person  som  
gör  värderingen.    
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De  mjuka  värdena  fungerar  i  praktiken  som  en  kompletterande  bedömning  och  är  inte  del  av  den  
kostnad  som  är  förknippad  med  att  ersätta  trädet.  Detta  huvudargument  gör  att  vi  valt  att  inte  hantera  
mjuka  värden  i  modellen  för  att  minska  svårpreciserade  bedömningar  och  öka  säkerheten  i  modellen.  
Att  modellen  istället  till  stor  del  bygger  på  det  basvärde  som  räknas  ut  genom  formeln  Inköpskostnad  
av  trädet  +  Planteringskostnad  +  Skötselkostnad,  styrker  modellens  trovärdighet  då  trädets  värde  i  
mindre  utsträckning  är  beroende  av  subjektiva  värderingar  som  kan  bero  på  värderingspersonens  egna  
uppfattningar  om  vad  som  är  estetiskt  tilltalande  eller  inte.    
Placeringsparametrar  kan  även  enligt  bland  annat  Brittiska  och  amerikanska  modeller  inte  höja  värdet,  
vilket  ytterligare  stärker  motivet  att  dessa  inte  ska  vara  del  av  värderingsmetoden.    
Det  finns  däremot  en  viktig  poäng  med  att  ha  med  de  estetiska  och  kulturella  värdena  för  att  
domstolarna  använder  dessa  för  att  motivera  att  ett  skadestånd  ska  utbetalas.  Dessa  aspekter  är  inget  
som  används  för  att  höja  värdet  på  trädet,  utan  snarare  för  att  ytterligare  motivera  att  trädet  ska  ersättas  
på  ett  annat  sätt  än  t  ex  produktionsskog,  som  endast  ersätts  med  det  jämförelsevis  låga  virkesvärdet.  
Nedan  utvecklar  vi  kort  beskrivningen  av  de  estetiska  och  kulturella  värdena.    
Det  estetiska  värdet  är  viktigt  för  hur  stort  belopp  som  ska  utdömas,  men  det  är  samtidigt  inget  som  
går  att  sätta  ett  entydigt  pris  på.  I  rättsliga  sammanhang  är  det  snarare  en  fråga  om  av-och-på,  där  
trädet  antingen  har  ett  estetiskt  värde  eller  inte.  Frågan  om  trädet  har,  eller  inte  har,  ett  estetiskt  värde  
är  svår  att  resonera  kring  då  domstolarna  ofta  bedömer  detta  olika,  även  i  samma  mål  fast  i  olika  
instanser  (se  exempelvis  Tingsrättsdomen  T1243-09  i  Göteborgs  tingsrätt  och  Hovrättsdom  T4873-9  i  
Hovrätten  för  västra  Sverige  i  Göteborg,  eller  Uppsala  tingsrätts  dom  T5163-07  och  Stockholms  Svea  
hovrätts  dom  T8226-08).    
Vi  råder  därför  personer  som  bedömer  trädens  ekonomiska  värde  att  dokumentera  de  estetiska  värdena  
trots  att  dessa  inte  ger  någon  värdeökning  i  modellen.  De  estetiska  värdena  används  istället  i  
argumentationen  för  att  ytterligare  styrka  det  värde  som  beräknats.  De  punkter  som  kan  användas  vid  
beskrivningen  av  de  estetiska  värdena  är  bland  annat;;  blommor,  bark,  frukter,  löv,  doft,  kronform,  
optisk  ledning  i  landskapet,  del  av  allé  (Randrup,  2005).  
De  kulturella  värdena  är  något  som  omnämns  i  olika  domslut  och  det  är  således  viktigt  att  notera  dessa  
och  dra  nytta  av  dem  vid  eventuella  förhandlingar  i  rätten.  Kulturella  värden  handlar  t  ex  om  historiska  
träd  i  urban  miljö,  på  kyrkogårdar  och  i  parker,  betydelsefulla  alléer,  träd  planterat  för/av  
symbolbärande  personer.  Principen  här  blir  också  att  dessa  värden  lyfts  fram  för  att  se  till  att  den  
beräknade  ersättningen  verkligen  kommer  att  utbetalas.  
Biologiska  värden  har  också  diskuterats  under  projektet,  men  vi  har  inte  funnit  en  enkel  väg  integrera  
dessa  i  modellen.  Det  är  naturligtvis  lika  klokt  att  för  fram  dessa  värden  i  argumentationen  för  att  
träden  rimligen  bör  ersättas.  Ett  alternativ  som  vi  övervägt  för  att  på  ett  förenklat  sätt  väga  in  värdet  av  
t  ex  död  ved  som  positivt  för  den  biologiska  mångfalden,  är  att  ändra  skalan  i  skade-  och  
vitalitetsbedömningen  från  1-5  istället  för  0-4.  Då  skulle  ett  dött  träd  vara  värt  25  procent  av  trädets  
värde  enligt  modellen.  Då  vi  i  dagsläget  inte  har  tillräckligt  god  grund  för  ekonomisk  argumentation  i  
domstol  avstår  vi  från  att  väga  in  dessa  värden.  
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9   Slutsats  
Modellens  styrka  är  dess  enkelhet,  både  när  det  gäller  direkt  koppling  mot  värdeutvecklingen  i  
plantskolorna  och  genom  dess  lätthet  att  uppdatera  baserat  på  prisutvecklingen  i  plantskolorna.  Valet  
att  inte  ta  med  några  mjuka  värden,  exempelvis  estetiska,  kulturella  eller  biologiska  värden,  kan  tyckas  
märkligt  då  dessa  värden  har  en  stor  betydelse.  Dessa  utnyttjas  istället  i  argumentationen  för  att  
ersättning  enligt  modellen  är  nödvändig.  Att  avstå  från  de  mjuka  värdena  i  modellen  har  däremot  gjort  
att  den  inte  riskerar  att  kritiseras  för  att  tillskriva  träden  ekonomiska  värden  som  inte  är  mätbara.  
Vidare  har  detta  beslut  gjort  att  modellen  är  enkel  att  använda  och  ger  mycket  lika  värden  oberoende  
av  besiktningsman,  vilket  är  två  av  de  viktigaste  egenskaperna  en  värderingsmodell  måste  ha.    
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Bilaga  1.  Formulär  för  värdering  av  träd  
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Bilaga	
  2	
  Redovisning	
  KP-‐kalkyl	
  
  
Rapport  från  programmet  KP-kalkyl  visande  uträkningen  för  olika  arbetsmoment,  inklusive  påslag.  
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Kostnad  
Plantering  
Transport  
Borttagning  skadat  träd  
Stubbfräsning/brytning  
Återställning  växtjord  gata  
Återställning  växtjord  park  
Skelettjord  
Plantering  
Stor  lastare/Kranbil  lossning/lyft  
Förankring  (tex  jordankare  mm)  
Uppbindning  
Bevattnings-  och  luftningslösning  
Återställning  markyta  gata  
Återställning  markyta  park  
Summa  Plantering  gata  
Summa  Plantering  skelett  
Summa  Plantering  park  
Etableringsskötsel  
Bevattning  gata  
Bevattning  park  
Uppbyggnadsbeskärning  
Kompletteringsuppbindning  
Summa  Etablering  gata  
Summa  Etablering  skelett  
Summa  Etablering  park  
5  års  Etablering  gata  
5  års  Etablering  skelett  
5  års  Etablering  park  
Totalkostnad  inkl  skötsel  5  år  
Summa  gata  
Summa  skelett  
Summa  park  
Diff  Gata-Park  
Diff  Skelett-Gata  

20-25  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
20-25  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  12-14    
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  11  500    
  11  500    
  7  500    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
  12-14    
  23  500    
  23  500    
  13  500    
  10  000    
  -    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
25-30  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  1  000    

25-30  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
35-40  
  26  500    
  26  500    
  17  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  14  500    
  14  500    
  11  000    

  1  000      
  1  000    

35-40  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
40-45  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

  2  000      
  1  000    

40-45  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    
  2  000      
  1  000    

45-50  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
45-50  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

Kostnad  för  plantering  och  etableringsskötsel  för  olika  trädstorlekar  och  ståndorter  (kr)  

Bilaga	
  3	
  Sammanställning	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
50-60  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

50-60  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
60-70  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

60-70  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
70-80  
  56  500    
  56  500    
  44  500    
  12  000    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  40  500    
  40  500    
  33  500    

  3  000      
  5  000    
  2  000    

70-80  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  6  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
80-90  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

80-90  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
90-100  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

90-100  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    
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  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
100-120  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

100-120  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3457
20 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Säkrare alternativ till provisoriska bron från
nya kryssningskajen över färjeleden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående säkrare alternativ till
provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att minitåg används för att transportera kryssningsturister
från kryssningskajen och in till inre hamnen och Botaniska trädgården. ”Detta skulle
kunna ge kryssningsturisterna en säker och trevlig start på vistelsen i Visby samt en
säker avslutning på besöket. Om man inte tror att turisterna själva skulle betala så
skulle kanske kryssningsföretagen kunna betala en avgift för biljetter till tåget.”
Bedömning

Försök har gjorts att köra turisttåg från Kryssningscentret vid Kopparsviksgatan och
in till hamnen. Få har dock valt detta transportsätt. Det är fullt möjligt för operatören
av kryssningskajen CMP (Malmö Kopenhagen Port) att anlita mini-tåg för
persontransporter från- och till kryssningskajen. Region Gotland har inte ansvaret för
att lösa persontransporterna till- och från kryssningskajen. Mini-tåg kan dock bara bli
ett komplement till busstransporter och till att gå till fots in till centrala Visby
eftersom tågens kapacitet är liten. Minitågen tar 52 passagerare per tur. Möjligheten
att ta en rundtur i Visby finns från Skeppsbron och Österport.
Barn- och genusperspektiv
Ur barn- och genusperspektiv är det säkrare att korsa Färjeleden planskilt vid
gångbron än att åka mini-tåg i trafiken till- och från färjorna och färjeterminalen.
Landsbygdsperspektiv
Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Påverkar inte Region Gotlands ekonomi eftersom transporter av passagerare frånoch till kryssningskajen skall lösas av kryssningsarrangörerna.
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Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Säkrare alternativ till provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden
Beskrivning och motivering
Vid semestervistelse utomlands såg vi hur man effektivt använde små tåg (samma sort som till de guidade turistturerna från
Östercentrum) för enkel, regelbunden och billig transport av turister mellan olika destinationer längs en ca 5 km lång kuststräcka. Vi
betalade gladeligen en liten avgift för att slippa lägga tid och kraft på att förflytta oss till fots långa sträckor och istället få tid till det vi
ville se och göra på plats.
Ett sådant tåg i trafik på yttersidan av färjeleden från kryssningskajen bort mot inre hamnen och kanske ända fram till botaniska
trädgården skulle kunna ge kryssningsturisterna en säker och trevlig start på vistelsen i Visby samt en säker avslutning. Dessutom
skulle de få mer tid till att faktiskt röra sig runt i staden och kanske se även sådant som de idag inte tar sig till.
Om man inte tror att turisterna själva skulle betala så skulle kanske kryssningsföretagen kunna betala en avgift för biljetter till tåget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Saga Maria Öfors
Adress
HAGAGATAN 3

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
saga.ofors@bredband.net
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3198
20 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Trafikljus vid Östercentrum
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om Trafikljus vid Östercentrum
är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren anser att trafiken vid Östercentrum på Kung Magnus väg är hårt
belastad av trafikanter/cyklister som korsar vägen på flera ställen samt taxibilar från
taxistationen och privatbilister från parkeringen som skall ut på Kung Magnus väg.
Övriga trafikanter och yrkestrafik som kör i båda riktningarna gör trafiksituationen
ohållbar. Förslagsställaren vill därför att ett ljusreglerat övergångsställe görs i
korsningen Österväg Kung Magnus väg och att utfart bara skall bli möjlig i den
norradelen av parkeringen.
Bedömning

Korsningen Österväg-Kung Magnus väg är en upphöjd passage inom ett område där
hastigheten är reglerad till 30 kilometer i timmen. Fordon som förs västerut från
gågatan har väjningsplikt mot Kung Magnus väg eftersom de lämnar en gågata.
Fordon som förs i östlig riktning på Österväg mot Kung Magnus väg har
väjningsplikt mot Kung Magnus väg.
För alla trafikanter gäller Trafikförordningen 2 kap 1§ ”För att undvika trafikolyckor skall en
trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.
Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår
har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.”
Korsningen fungerar enligt förvaltningens uppfattning bra. Det går sakta och
trafikanterna visar ömsesidig respekt. Man tar ögonkontakt och på så sätt flyter
trafiken på i ett lugnt tempo. Om en signalljusreglering av korsningen skulle
genomföras skulle risken för olyckor öka. Gående och bilister skulle inte söka
ögonkontakt på samma vis och gående skulle lita på att bilar stannar när det blir rött
vilket inte alltid är fallet. Ur miljösynpunkt är inte signalreglering bra eftersom det
betyder mer tomgångskörning. Den norra infarten till parkeringen och taxi är
dubbelriktad vilket innebär att man kan köra ut norrut om man vill. Utrymmet för
taxi att svänga runt och köra ut norrut är dock för litet. I samband med arbetet med
att ta fram en ny detaljplan för Östercentrum kommer man att titta på olika
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Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3198

trafiklösningar och placering av parkeringsplatser. I nu läget finns därför ingen orsak
att göra större förändringar i trafiksituationen på platsen.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Ekologisk hållbarhet 2020-2023
Barn- och genusperspektiv
Nuvarande lösning bidrar till en säkrare trafikmiljö
Landsbygdsperspektiv
Landsbygden påverkas inte
Ekonomisk konsekvensanalys
Ekonomin påverkas inte av nuvarande lösning
Beslutsunderlag

TN 2019/3198
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-08-12 20:12

Ärendenummer
#14829

Sida
1(1)

Inskickat av: Gullvi Carina Larsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trafikljus vid Östercentrum
Beskrivning och motivering
Trafiken vid Östercentrum på Kung Magnus väg är hårt belastad av trafikanter/cyklister som korsar vägen på flera ställen samt taxibilar
från taxistationen och privatfordon från parkeringsplatsen som ska ut på ovan nämna väg.
Övriga trafikanter och yrkestrafik som kör i båda riktningar gör att trafiksituationen där är ohållbar!
Ett trafikljus med övergångsställe skulle göra trafiksituationen mer säkrare.
Förslag att minska trycket är att bilar och taxi kör ut samma väg som de kör in infarten norrut d.v.s mitt emot bensinstationen.
Det finns ju två infarter när man kommer in norrifrån en till parkering/taxi och en till buss,mc o turisttåget, varför inte göra en infart där
taxi o parkering är och sen får de köra runt medsols och ut på densamma.
In och utfarten mittemot bensinstationen behöver bara breddas och cementfundament placeras vid nuvarande utfarten söderut för taxi o
turisttåget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Gullvi Carina Larsson
Adress
JUNGMANSGATAN 150

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
gullvilarsson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3182
21 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Ställplats för husbilar i Fårösund
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget angående ställplats för
husbilar i Fårösund är besvarat.

Sammanfattning

Leif-Åke Svensson har i sitt medborgarförslag föreslagit att en ställplats för husbilar
anläggs i Fårösund. Han refererar till den dialog Teknikförvaltningen fått i uppdrag
att föra med avseende ställplatser för husbilar enligt TN §137.
Bedömning

Teknikförvaltningen har i dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen sökt bygglov
för 8 st ställplatser i anslutning till hamnen i Fårösund. Den 12 december 2019
beviljades bygglov för dessa ställplatser (MBN 2019/1278). Beslut om undantag från
lokala ordningsstadgan vad beträffar övernattning i husbil på allmänplats skall tas av
Tekniska nämnden. Ställplatserna beräknas vara färdigställda under våren 2020.
Barn- och genusperspektiv
Påverkas inte
Landsbygdsperspektiv
Positivt för utvecklingen i Fårösund. Fler besökare stannar i Fårösund.
Ekonomisk konsekvensanalys
Åtgärden är inte finansierad. Beräknad kostnad för anläggningen av 8 ställplatser är
ca 45000:-.
Beslutsunderlag

TN 2019/3182
Tjänsteskrivelse 21 januari 2020
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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 2019/3182

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019-07-'O 8
GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser alt regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ställplats för husbilar i Fårösuricf

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

Ref. den dialog teknikförvaltningen fått i uppdrag att
föra med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende
stal l platser för husbilar, enl. TN $ 137.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgar/förslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgariorslag.
Jag samtycker till inlernetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Golland.
Ofullständiga uppgifter kan leda tHl atulitt förslag inte kan behandlas som ett medborgariorslag.
Namnti

Datum

2019-07-04
^amntortyaligande

/ ^~»

Leif-Åke Svensson
Mattisevägen 4
Postadress
62462 Fårösund
E-postadrcss
v75@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Ställplats f#r husbilar.
Enligt TN § 137 har teknikförvaltningen fatt i uppdrag att föra dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen, med mål att nå en långsiktig lösning för ställplatser för husbilar.
Jag vill på intet sätt föregå denna dialog, men eftersom jag läste på helagotland.se att detta
skulle omfatta även Fårösund, så vill jag ta tillfället i akt och förorda den idag befintliga
parkeringsplatsen för Sandöresenärer (se bif. bild), som jag tycker kan vara mycket lämplig
som ställplats.
En ställplats här, skulle ha många fördelar:
•

Den ligger väl avskilt, med 5-10 minuters promenadavstånd till Bungehallen och övriga
faciliteter i samhället.

•

Den ligger alldeles intill en återvinningstation, vilket torde underlätta ev. återvinning och
därmed minimera nedskräpningen. Dock bör återvinningstationen tömmas lite oftare - det
har nämligen varit lite si och så med den saken några gånger.

•

Nuvarande parkering borde vara relativt enkel att utöka, så att även husbilar kan få gott
om utrymme.

•

Husbilsgästerna kommer att få en fantastisk utsikt över soluppgången och Fårösundet.

I detta område finns ju andra lämpliga platser, om man inte vill utöka Sandöparkeringen. Jag
tycker också att man skall ta tillfället i akt och "snygga till" parkeringen - och kanske hela
detta område. Det har - så länge jag kan minnas - känts lite som platsen som gud glömde, om
uttrycket tillåts.
Bl.a. bör den jämnas till, så att den inte lutar - det är ju inte trevligt att sova i en husbil som
står på ett lutande plan.
Man bör göra iordning en ordentlig grillplats nedanför uppställningsplatsen - på andra sidan
vägen - nere havet.
Här bör kanske finnas någon enkel form av servicehus, med dusch, tvättstuga, etc.
Man bör fundera över en ordnad in- och utfart, om detta anses viktigt. Lämpligast är kanske i
så fall väg 148 eller Kalkugnsvägen - Åldermansvägen känns lite olämplig, då den är "trång"
och passerar flera utfarter - risken för incidenter känns onödigt överhängande.
Kanske skulle ställplatsen/parkeringsplatsen rent av kunna vara bemannad? Det bör väl vara
en ganska viktig parameter, ur en rent ekonomisk synvinkel? Kanske kan någon förening få
det ansvaret? Givetvis mot en skälig ersättning. I Fårösund finns ju t.ex. Röda Korset, PRO,
SPF, GIC, FGoIK, m.fl
Jag vill miräas att det redan år 2009 pågick en debatt om behovet av ställplatser för husbilar.
Bl.a. ifrågasatte Eva Werkelin, i en artikel på helagotland.se (2009-03-17), om det verkligen
behövdes. Hon avslutade den artikeln med att - "behovet av speciella ställplatser för husbilar
finns inte!" En intressant artikel om man vill jämföra med utvecklingen 10 år senare.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3461
21 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Offentliga luftpumpar för att pumpa
cykeldäck
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att
pumpa cykeldäck är besvarat.

Sammanfattning

Samuel Oskar Lässman skriver i ett medborgarförslag att han anser att det finns
behov av offentliga cykelpumpar i Visby. Pumpar där man kan pumpa sina däck. Det
ser han som logiskt då det finns bensinmackar för bensin men inga cykelpumpar för
cykeldäck. Det borde finnas i Almedalen, Stora Torget, Östercentrum,
Södercentrum, lasarettet, , Ica Maxi området och på Gråbo. Då hade det blivit en bra
spridning så att folk enkelt kan ta sig till närmaste cykelpump. Det skulle speciellt
vara praktiskt för studenter vid campus där väldigt många cyklar.
Bedömning

Utplacering av cykelpumpar ingår i den cykelplan som är antagen.
Teknikförvaltningen har tittat på olika typer av cykelpumpar. De som har en elektrisk
kompressor blir väldigt dyra eftersom de ofta kräver ett eget el-abonnemang. På
andra ställen i landet har det visat sig att det blir mycket skadegörelse och andra fel
på dessa pumpar. Teknikförvaltningen har därför valt att göra prov med mekaniska
pumpar där man får pumpa med handkraft. Dessa pumpar är mycket billigare och
kräver ingen el-installation. Förvaltningen beställde 2019 6 st sådana cykelpumpar.
Planen är att sätta upp några pumpar under våren och göra en utvärdering av
funktionen. Tanken är att vi skall placera cykelpumpar i Fårösund, Slite, Visby,
Klintehamn och Hemse.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Ekologisk hållbarhet 2020-2023
Barn- och genusperspektiv
Positivt för barn eftersom många barn cyklar.
Landsbygdsperspektiv
1 (2)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3461

Positivt eftersom pumparna skall spridas över stora delar av ön
Ekonomisk konsekvensanalys
Pumparna är finansierade i genomförandet av cykelplanen.
Beslutsunderlag

TN 2019/3461
Tjänsteskrivelse 21 januari 2020

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Datum
2019-10-09 12:57

Ärendenummer
#16407

Sida
1(1)

Inskickat av: Samuel Oskar Lässman

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby
Beskrivning och motivering
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby. Pumpar där man hade kunnat pumpa sina däck. Detta ser jag som
logiskt då det finns bensinmackar för bensin men inga cykelpumpar för sina cykeldäck. Det hade kunnat funnits i Almedalen, Stora
torget, östercentrum, södercentrum, lasarettet, ica maxi området samt gråbo. Då hade det varit en bra spridning så att folk enkelt kan ta
sig till närmaste cykelpump. Det hade speciellt varit praktiskt för studenter vid campus där väldigt många cyklar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stadens-cykelpumpar
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
cykelpump-stora-torget-till-blogg.jpg (151 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Samuel Oskar Lässman
Adress
MEJERIGATAN 9 LGH 1206

Postnummer och ort
621 45 Visby

E-postadress
sammesol00.sls@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3209
21 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Markerade parkeringar i Visby innerstad
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående markeringar i Visby
innerstad är besvarat

Sammanfattning

Förslagsställaren anger i ett medborgarförslag att ”antalet parkeringar i innerstan är,
och bör vara, begränsat. Detta ställer krav på att de parkeringar som finns är tydliga
och möjliggörs fylla sin funktion. Idag sker huvuddelen av parkeringarna utan
gränsmarkeringar, endast mellan parkeringsskyltar. Detta gör att parkeringarna ofta
används felaktigt och färre bilar får plats än vad som normalt finns plats för.
Exempelvis Södra Murgatans kantparkering och den snedställda parkeringen vid
Kajsarn är sådana där bilar ofta står så pass snett eller med sådant mellanrum att en
till två bilplatser försvinner per parkering. Detta leder i sin tur till att boende och
besökande ställer sig på gator där det råder parkeringsförbud, exempelvis
Kanngjutargränd och riskerar blockera in- och utfarter. Genom att markera enskilda
parkeringsrutor minskar risken för felparkeringar och ökar förutsättningarna för att
biltrafiken hålls dit den är anvisad för en ökad trafiksäkerhet.”
Bedömning

Förvaltningen har på senare år valt att inte måla parkeringsrutor i Visby innerstad.
Tillåten parkering skyltas med tilläggstavlor (T11 1-5) som anger utsträckning av
parkering och uppställning av fordon (T21 1-3) i stället för linje målning.
Anledningen är att målning på gatsten slits fort och blir därför dyrt att underhålla.
Där det är större parkeringar används förutom skyltning även vit gatsten för att
markera parkeringsrutor. Där ingen skyltning finns som medger parkering gäller
parkeringsförbudsområde i hela innerstan och på hamnen.

Barn- och genusperspektiv
Påverkas inte
Landsbygdsperspektiv
Påverkas inte
Ekonomisk konsekvensanalys
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Beslutet att inte måla parkeringsplatser medför en lägre underhållskostnad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 21 januari 2020
Medborgarförslag 2019-08-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-08-29 09:30

Ärendenummer
#15340

Sida
1(1)

Inskickat av: UNNI KARLSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Markerade parkeringar i Visby innerstad
Beskrivning och motivering
Antalet parkeringar i innerstan är, och bör vara, begränsat. Detta ställer krav på att de parkeringar som finns är tydliga och möjliggörs
fylla sin funktion. Idag sker huvuddelen av parkeringarna utan gränsmarkeringar, endast mellan parkeringsskyltar. Detta gör att
parkeringarna ofta används felaktigt och färre bilar får plats än vad som normalt finns plats för. Exempelvis Södra Murgatans
kantparkering och den snedställda parkeringen vid Kajsarn är sådana där bilar ofta står så pass snett eller med sådant mellanrum att en
till två bilplatser försvinner per parkering. Detta leder i sin tur till att boende och besökande ställer sig på gator där det råder
parkeringsförbud, exempelvis Kanngjutargränd och riskerar blockera in- och utfarter. Genom att markera enskilda parkeringsrutor
minskar risken för felparkeringar och ökar förutsättningarna för att biltrafiken hålls dit den är anvisad för en ökad trafiksäkerhet.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
UNNI KARLSSON
Adress
ADELSGATAN 42 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
unni.karlsson@outlook.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/827
3 februari 2020

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Belysningen på utfarten från Ica Maxi
Arena.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att anlägga gatubelysning längs hela infarten från Langs väg
till ICA Maxi Arena, alternativt hela Langs väg. Syftet med förslaget är enligt
förslagsställaren att öka trafiksäkerheten vid nämnda korsning.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att belysning av Langs väg kan bli aktuellt i
samband med anläggandet av ny gång- och cykelbana på samma sträcka. I dagsläget
är det inte beslutat när gång- och cykelvägen kommer anläggas men ett helhetsgrepp
över området kan komma att ingå i utvecklingen av stadsdelen Visborg.
I korsningen Langs Väg/utfarten Maxi Arena ska möjligheterna att flytta fram
skylten om väjningsplikt ses över, samt att korsningen ska kompletteras med lämplig
målning på gatan. Både målningen på gatan och skyltens placering är en driftsfråga
som kommer hanteras snarast möjligt.
Barn- och genusperspektiv – Ett förverkligande av förslaget kan innebära bättre förutsättningar
för barn och ungdomar som tar sig till och från arenaområdet.
Landsbygdsperspektiv - Perspektivet berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – För delar av förslaget ryms genomförandet inte inom befintlig
budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-14
Tjänsteskrivelse 2020-02-03
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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 2019/827

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2018-12-10 16:39

Ärendenummer
#8536

Sida
1(1)

Inskickat av: KLAS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysningen på utfarten från Ica Maxi Arena.
Beskrivning och motivering
Det skulle vara bra om någon som är duktig på trafiksäkerhet kunde titta på trafiksituationen där kvällstid.
Min upplevelse är att det är bra och stark belysning på parkeringen och området runt Ica Maxi Arena. På kvällstid/vintertid när man ska
köra därifrån så åker man från den starka belysningen ut i beckmörker, och ganska direkt kommer vägen där man har väjningsplikt. Jag
hade i fredags problem att hinna ställa om från det upplysta till mörkret och var med om en trafikolycka där, kollision med en annan bil.
Som tur var inga personskador bara plåt-men jag tänkte att det kan vara värt att se över så inga andra olyckor sker. Det är ju många bilar
som ska in och ut från arenan.
(Och jag tror att det varit fler olyckor där, letade i tidningen, vet dock inte om dessa varit relaterade till belysning/mörker)
Kanske en möjlig lösning är att belysa "hela vägen ut" och på Västerhejde langs väg in till Visby? / mvh Klas

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
KLAS ERIKSSON
Adress
SLOTTSBACKEN 5 A LGH 1001

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
klasagaton@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3186
24 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Skyltar på cykel- och gångbanor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående skyltar på cykel- och
gångbanor är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren vill att Region Gotland sätter upp skyltar på cykel och gångbanor
som anger att fotgängare skall gå på vänster sida och cyklister på höger sida. Det är
många incidenter med fotgängare som bara tittar på facebook i telefonen. Alternativ
är att måla separation i vägbanan. Detta bör underlätta för alla. Om folk känner till
reglerna slipper man sura blickar från mötande på fel sida, alla kan mötas med ett
leende istället.
Bedömning

En sådan skyltning och målning av gång- och cykelvägar som förslagsställaren
förespråkar är mycket omfattande och kostsam att genomföra. På vissa
problematiska ställen kan det vara nödvändigt med en målad separation av gående
och cyklister. Att generellt införa sådan målning och skyltning är inte realistiskt.
Detta skulle innebära stora kostnader för genomförande och höga
underhållskostnader för Regionen. Likaväl som medborgare har skyldighet att veta på
vilken sida av vägen man framför fordon har man även en skyldighet att veta vad
som gäller för gång- och cykelbanor.
Barn- och genusperspektiv
Information om trafikregler är viktiga. Trafikutbildning bör ske i förskola/skola.
Landsbygdsperspektiv
Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett genomförande av medborgarförslaget skulle bli kostsamt för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 24 januari 2020
Medborgarförslag 2019-07-30
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3186

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-07-30 20:07

Ärendenummer
#14440

Sida
1(1)

Inskickat av: Göran William Olof Pettersson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätta upp skyltar på cykel/ gångbanor: Fotgängare går på vänster sida, cyklister på höger sida. Det finns med i transportstyrelsens
paragrafer sen 2018 10 15. Det är många incidenter med fotgängare som bara tittar på facebook i telefonen.Alternativ måla separation i
vägbanan.
Beskrivning och motivering
Det bör underlätta för alla, om folk känner till reglerna slipper man sura blickar från mötande på fel sida, alla kan mötas med ett leende
istället.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Göran William Olof Pettersson
Adress
KORALLGATAN 12 LGH 1102

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
gwo-jib@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3205
24 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - MC-parkeringar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag angående mc-parkeringar är
besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställarna tycker att Gotland är en attraktiv plats att köra mc på. Men så fort
man skall parkera, speciellt i Visby, blir det knepigare. För att underlätta att parkera
motorcyklar vill man därför att vanliga parkeringsrutor för bilar reserveras för
motorcyklar och görs tillgängliga för flera motorcyklar i samma ruta. Förslagsvis vill
man att Regionen inrättar speciella platser för mc och moped klass 1 där flera mc kan
få plats i en p-ruta för bil mot avgift när detta är aktuellt.

Bedömning

För att underlätta parkering av motorcyklar och mopeder klass 1 har Region Gotland
anlagt motorcykelparkeringar på Öster och på Skeppsbron i hamnen. Dessa
parkeringar är avgiftsbefriade för att motorcyklar skall söka sig dit och inte parkera
på gågata eller andra olämpliga ställen. Motorcyklar får parkera i en parkeringsruta för
bil. Om parkeringsrutan är avgiftsbelagd skall även avgift betalas för motorcykel. Det
är heller inget som hindrar att flera motorcyklar parkeras i samma parkeringsruta men
alla fordon skall erlägga parkeringsavgift om parkeringsavgift gäller på platsen.
Förvaltningen har inte upplevt att det råder brist på parkering för motorcyklar.
Barn- och genusperspektiv
Påverkas inte
Landsbygdsperspektiv
Påverkas inte
Ekonomisk konsekvensanalys
Ingen påverkan på ekonomin.
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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 2019/3205

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 24 januari 2020
Medborgarförslag 2019-08-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Sida
1(2)

Inskickat av: Eva Elisabet Wagnhester

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
MC-parkeringar
Beskrivning och motivering
MEDBORGARFÖRSLAG - MC-parkering
Gotland är en attraktiv plats att köra MC-på. Både för oss som bor här och för våra besökare. Men så fort man ska parkera, speciellt i
Visby, blir det knepigare.
MC-förare i Visby har i princip tre alternativ till parkering;
Att parkera på markerad p-plats och erlägga samma avgift som för bil.
Att parkera på egen tomt / mark
Att parkera där p-vakterna inte går.
Det förstaalternativet innebär att vi erlägger samma avgift som för en bil men bara nyttjar en liten del av rutan. Detta känns som ett slöseri
med utrymme - fler skulle kunnat få plats. En bilplats rymmer 4-5 MC eller moped klass I.
I många kommuner runt om i landet erbjuds speciella MC-parkeringsplatser - vanliga p-rutor men reserverade för MC så att fler MC kan
stå i samma ruta. Dessa p-platser finns med eller utan avgift. Detta är något som underlättar för oss som MC-förare.
Enligt trafikförordningen ska alla trafikanter behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. Det är inte gratisplatser som är syftet
med detta medborgarförslag - poängen är att frigöra fler platser genom att införa speciella MC-parkeringar. Trafikförordningen ger
nämligen möjlighet att reservera plats specifikt för MC och moped klass I.
Vi föreslår således att Region Gotland inrättar speciella p-platser för MC och moped klass I där flera MC kan få plats i en p-ruta för bil mot avgift när detta är aktuellt.
När avgift ska erläggas kan befintliga system säkert nyttjas då de hämtar uppgifter från fordonsregistret. En speciellt MC-taxa skulle
således inte vara omöjlig att tillämpa.
Med vänlig hälsning.
Eva Wagnhester
Margaretha Liljegren
Anneli Ekman
Monica Stuxberg
Elin Westberg
Pernilla Widegren
Gunilla Gardell
Ulrica Augustsson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-08-19 13:17

Ärendenummer
#15022

Inskickat av
Eva Elisabet Wagnhester

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Eva Elisabet Wagnhester
Adress
VÅRDKLOCKEGATAN 22 LGH 1001

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
evawa@me.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3201
22 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Säkrare övergångsställe för
gångtrafikanter över färjeleden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om säkrare övergångsställen för
gångtrafikanter över färjeleden är besvarat.

Sammanfattning

Sökanden framför i ett medborgarförslag att en säkrare övergång för gångtrafikanter
till Södra Hällarna över Färjeleden behöver anläggas. Nuvarande övergång är bara
anpassad för cyklister. Det är många hundägare som dagligen riskerar livet när man
springer över vägen som är helt omarkerad som övergång för gångtrafikanter.
Bedömning

Det är Trafikverket som är väghållare för Färjeleden och därmed Trafikverket som är
ansvariga för trafiksäkerheten. Trafikverket har nyligen genomfört en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela färjeleden. I cirkulationen färjeleden-140-Söderväg
har brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter uppmärksammats. Som en
snabb åtgärd redovisas ett nytt kantstöd mellan de båda högersvängande fälten mot
Vibble. Som en senare och slutlig åtgärd redovisas en planskild korsning för
oskyddade trafikanter genom att en gång- och cykel tunnel byggs. Kostnaderna för
åtgärderna skall belasta länstrafikplanen och ställas mot andra projekt i
länstrafikplanens prioriteringar.
Barn- och genusperspektiv
En planskild korsning för gående- och cyklister gynnar trafiksäkerheten för alla oskyddade
trafikanter.
Landsbygdsperspektiv
Påverkar inte landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Kostnaden för genomförandet belastar länstrafikplanen
Beslutsunderlag

TN 2019/3201
Tjänsteskrivelse 22 januari 2020
1 (2)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland
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TN 2019/3201

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -08- 1 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

(Äg

- r

H

Motivering
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3460
28 januari 2020

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Plantera träd för klimatet och luftkvalitén
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2019-10-04 om att plantera träd för klimatet och
luftkvaliteten. Teknikförvaltningen har påbörjat arbetet med att inventera träden i
Visby i syfte att utgöra ett underlag för en trädplan/trädpolicy samt en trädvårdsplan
vilken kommer att beakta de föreslagna åtgärderna. Ytor lämpliga för trädplanteringar
kommer i denna plan att identifieras. En målsättning och förhoppning är att flera
träd därefter kommer att planteras och att medel för detta avsätts.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att förslaget är en god idé och att fler träd i staden i allra
högsta grad bidrar till flera ekosystemtjänster såsom temperaturreglering, luftrenare,
bullerdämning etc. Dock är det en viktig investering som kräver planering och medel
för att träd skall etablera sig och ges förutsättningar att leverera förväntat resultat.
Detta planeringsarbete måste föregås av en inventering vilken har påbörjats under år
2019 då ungefär halva Visbys trädbestånd på kommunal platsmark har inventerats.
Målsättningen är att resterande träd skall kunna inventeras under år 2020 och att en
trädvårdsplan skall kunna tas fram under år 2021. I denna skall lämpliga ytor för
trädplanteringar identifieras. En målsättning och förhoppning är att medel därefter
avsätts som möjliggör nya trädplanteringar i större skala och där klimatet och
luftkvaliteten är en bidragande orsak.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033
Medborgarförslaget har en tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande
mål, t ex i Perspektiv samhälle, Målområde om Social hållbarhet 2020-2023, Mål
2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att alla barn har
goda uppväxtvillkor samt Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar. Trädplanteringar i större skala har betydelse för båda dessa mål då
det tydligt påverkar folkhälsan positivt samt att konsekvenserna vid framförallt
klimatförändringar kan minskas om det finns fler träd i staden. En genomarbetad
plan för var träden skall stå, vilka träd som skall planteras och hur de skall prioriteras
är ett viktigt verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
1 (2)

Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3460

anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. I målområde
Ekologisk hållbarhet 2020-2023 står det i Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar, Mål
8: Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad och i Mål 9: Hållbara val bidrar till
ansvarsfyllt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen. En prioritering på de
gröna värdena i staden såsom träd påverkar positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och
9.
Barn- och genusperspektiv: Medborgarförslaget har en positiv påverkan
framförallt ur ett barnperspektiv då det är viktigt att medborgare i allmänhet och
barn i synnerhet får goda förutsättningar för en folkhälsa såväl fysiskt och psykiskt.
Tillgång till pedagogiska och attraktiva utemiljöer är viktigt och grönare städer med
fler träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv Medborgarförslaget hänvisar i första hand till situationen i
Visby. Ett långsiktigt arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt
Teknikförvaltningen omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys Medborgarförslaget kan initialt innebära höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-10-04
Tjänsteskrivelse 2020-01-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3238
27 januari 2020

Maria Muskos

Tekniska nämnden

Remiss - Ansökan om begagnande av offentlig plats Uteservering - Villa Alma AB
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås avstyrka ansökan om begagnande av offentlig
plats i Almedalen för uppställning av uteservering.

Sammanfattning

Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark för uteservering i Almedalen har lämnats
för sommaren 2020. Den sökta ytan för uteserveringen är 21,7 kvm.
Internremiss har inhämtats från Trafik och Parkplanering.
Parkplanering TKF menar att Almedalen är vår mest centrala park och mötesplats. Till
ytan är parken begränsad och kan därför bara hålla en viss mängd olika funktioner.
Periodvis har parken ett högt besökarantal där parkens yta helt tas i anspråk. Det är
av stor vikt att ytan behålls fortsatt tillgänglig för allmänhet och besökare som vill
besöka parken för exempelvis picknick och rekreation, utan att behöva spendera
pengar. Almedalens lekplats är Gotlands mest välbesökta allmänna lekplats och
parken ska vara en trygg och positiv plats för barn.
Inom Visby världsarv finns det begränsat med ytor att vistas på utan kommersiell
verksamhet. Almedalen är en grön lunga i Visby och ett komplement till den
kommersialiserade och hårdgjorda innerstaden. Som sådan ska parken vara fri från
kommersiell verksamhet.
Det är ett hårt tryck från olika intressenter som vill använda sig av parken. Almedalen
är välkänd på Gotland såväl som nationellt vilket gör parken till en attraktiv plats för
både besökare, företagare och andra intresserade. Almedalen skall möjliggöra en plats
för alla att finnas på och utvecklas som rekreativ och grön oas. Allmän plats i
Almedalen skall vara till för alla människor oavsett om de har råd att sätta sig på en
uteservering eller vill kunna använda ytorna utan påverkan från kommersiella syften.
Här erbjuder regionen idag från sitt kommunala uppdrag en park för alla människor
att vistas i.
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Konsekvensen av att tillåta uteserveringar kan bli att parkens besökare känner att den
allmänna plats som Almedalen idag utgör kan kännas kommersiell och inte utgör en
rofylld plats som det känns naturligt att vistas på. I och med att parkens allmänna
ytor minskar, minskar också ytorna med total frihet. Den känslomässiga ytan av en
uteservering är större än den fysiska yta uteserveringen upptar då det till exempel inte
känns välkommet att lägga sin filt precis utanför en uteservering.
Det finns ett stort antal möjliga entreprenörer runt Almedalen. Med ett beslut om att
börja tillåta uteserveringar i parken kan man inte i framtiden, med
likabehandlingsprincipen, besluta att andra entreprenörer inte får komma in och
kommersialisera parken. En konsekvens av det kan då bli att vi har flertalet
uteserveringar i Almedalen och att karaktären på Almedalen förändras.
Trafik TKF menar att det finns risk att cykeltrafiken i Almedalen ökar om det tillåts en

uteservering och att man tar uteserveringen som entré till restaurangen. Detta kan
leda till fler cyklar i parken där det redan råder ett förbud att cykla i parken, dessutom
finns stor risk att gångvägarna kommer att användas som cykelvägar.
Enligt policydokument för Almedalsveckan fastställd av regionfullfullmäktige
framgår att Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier
reservera plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig
plats får tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en
dag efter veckan.
Bakgrund

Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark för uteservering i Almedalen gjordes för
sommaren 2019. Den sökta ytan för uteserveringen var 65,1 kvm.
Av den utredning som gjordes framgår av remisser från regionens parkplanering och
trafik att den sökta upplåtelsen i Almedalen inte är lämplig. Då Almedalen är vår
mest centrala park och mötesplats ska dess nuvarande miljö och funktion värnas. Det
är därför av stor vikt att hela parken fortsatt är tillgänglig för allmänheten och
besökare samt att parken bör vara fri från kommersiell verksamhet.
Handläggare med delegation från tekniska nämnden beslutade den 21 maj 2019 att
avstyrka ansökan.
Därefter har för 2019 en ny ansökan lämnats in om upplåtelse av allmän platsmark
för uteservering i Almedalen. Av ansökan framgår det att ytan för uteserveringen
minskats till 21,7 kvm.
Tidigare bedömning om sökt upplåtelse för uteservering i Almedalen kvarstod.
Handläggare för offentlig plats meddelade den 4 juli 2019 tekniska nämnden ett
förslag till yttrande för att avstyrka ansökan.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg tog beslut den 5 juli 2019 om att
tillåta upplåtelse för uteservering i Almedalen.
Bedömning

Tekniska nämnden föreslås med anledning av ovanstående remissvar att inte upplåta
parkmark i Almedalen för det sökta ändamålet och avstyrker därför ansökan.
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Barn- och genusperspektiv – beslutet gör Almedalsparken tillgänglig för allmänhet
och besökare utan kommersiella inslag.
Landsbygdsperspektiv - beslutet rör endast Almedalsparken i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär minskade intäkter för Region
Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
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Patric Ramberg
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Skickas till
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A-1 SITUATIONSPLAN SKALA 1:200

Denna ritning redovisar:
Mått, placering och storlek
Inramning
Markyta/underlag
Möbler och möblering
Parasoll och markis
Uppvärmning och el
Bar och serveringsdisk

Total yta att ansöka om markupplåtelse för:
21,7 x 1 meter = 21,7 kvadratmeter
Ytan är markerad med en rosa kulör.
Grön kulör anger egen fastighet.

Tillgänglig entré. Här når man café, restaurang samt
WC. Hotellets entré är fortsatt från Strandvägen.
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Denna ritning redovisar:
Mått, placering och storlek
Inramning
Markyta/underlag
Möbler och möblering
Parasoll och markis
Uppvärmning och el
Bar och serveringsdisk

Exempelbild

Inramning görs med gröna
blomlådor med rosor.

Den avsedda metern breda remsan som idag
utgörs av rabatt kommer under upplåtandeperioden beklädas med trall då lutningen in
mot fastigheten i annat fall inte möjliggör
möblering. Efter oktober månad ersätts
trallen åter med gräs.

Uppvärmning och el kommer ej behövas på
uteserveringen, då det inte skall vara någon
bar- eller serveringsdisk ute.

Utemöbler i vitmålat smide, typ ”Arras
cafégrupp” från Brafab el motsvarande.

Cafét har ingen avsikt att söka alkoholtillstånd utan främst serva gäster till hotellet
samt kringpasserande som vill ta en fika
eller enkel lunch. Öppettiderna blir på dagtid
fram till ca 18.00.

Parasoll med naturfärgat typ, typ
”Como träparasoll” från Brafab.
Natur, 3 x 3 meter.
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