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Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 20 februari 2020

TNau/TN Mars 2020

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Mars 2020
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. och enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt konsultgrupp > 12 pbb.
Ange datum för möte då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som ska besluta.
Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Rev

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

April 2020
(Dec 2019)

TN

Maj 2020
(Feb 2020)

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)

Korpen korttidsboende

Entreprenad

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

TKF

Dec 2019

TN

April 2020

Terra Nova skolan
ombyggnad kök
Ramavtal projektledare
bygg

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Inhyrning LSS-boende

TNau

Ä

Korrosionsskydd Fl 5
och 6

Entreprenad

TKF/Hamnavd

April 2020
(Mar 2020)

TNau

Juni 2020

X

Säbo Visby

Entreprenad

TKF

Juni 2020

TN

Sep 2020

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Projekt
Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Typ av
upphandling

Verksamhet

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

FFU

Rev

Tid för beslut

RSF

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

Tjänsteskrivelse

TN 2019/203
19 februari 2020

Markus Björklund

Tekniska nämnden

Upphandling kvarteret Brodösen exploatering
Förslag till beslut

 Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från xxx med organisationsnummer
xxx
 Tekniska nämnden ansöker hos Region Styrelsen om finansiellt
insättningstillstånd.
 Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland avser att genom en samordnad upphandling tillsammans med
Gotlands Energi AB och Gotlands Elnät AB förbereda för etablering av ett nytt
bostadskvarter, Kv Brodösen. Kvarteret består av 38st villatomter beläget utmed
Terra Novavägen i Visby.
I samband med detta skall VA anläggas innehållande en separat ledning för takvatten
som skall ledas till den intilliggande våtmarken Christiania. Denna ledning är unik för
Gotland och syftet med detta är att genom naturlig infiltration leda takvatten ner till
grundvattnet och på så sätt stärka vattentillgångarna. Denna lösning kommer även att
avlasta våra befintliga ledningar.
Fjärrvärme, el och fiber skall anläggas i samma schakt som VA-ledningarna och
sedan vidare till anslutningspunkt på varje fastighet. Nya gator, gång- och cykelvägar
skall anläggas med tillhörande gatubelysning.
Projektet innehåller även anläggandet av en mindre lekplats med en intilliggande
gemensamhetsyta avsedd för grillplats, bänkar och bord.
Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning
2020-09-30.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/203

Bedömning

X antal anbud har inkommit, samtliga uppfyller ställda kvalificeringskrav.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Ekonomisk hållbarhet:
4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön.
Barn- och genusperspektiv
I centrum av kvarteret behålls ca 3000 kvadratmeter skog och i direkt anslutning till
denna anläggs en lekplats på kvartersmark med tillhörande gemensamhetsytor.
Detta omringas av grusade gång- och cykelvägar som leder ut till de omkringliggande
fastigheterna.
Landsbygdsperspektiv
Beslutet berör endast Kv Brodösen, i Visby
Ekonomisk konsekvensanalys
Projektering:
Vinnande anbud:
Uppskattad byggherreomkostnad:

541 000 kr
xxx
xxx

Bedömd totalkostnad ca:

xxx

Budget:

21 200 000 kr

Efter utvärdering av anbud har TKF bedömt att anbud från xxx med
organisationsnummer xxx är det ekonomiskt mest fördelaktiga och bör antas.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/203

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse inklusive kartbild 2020-02-19
Finansiellt igångsättningstillstånd.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/5
14 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Strategisk plan och budget 2021-2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner strategisk plan och budget 2021-2023.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat förslag till strategisk plan och budget för åren
2021-2023 inklusive investeringsplan för perioden 2021-2025. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2021-2023.
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt skapa en
kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen utgör en
”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så att de
gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag.
Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier
som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika strategier för respektive
verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras
fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör
en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i
dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag
Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag
från Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom
områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och
kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför tjänster
inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en hållbar
infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med
målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och viktiga
samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de
resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad
totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2020 och ett nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar, näringslivet
och andra aktörer i det gotländska samhället.
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Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF
löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus på våra kunder,
effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att
förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv,
genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.

Övergripande strategier
Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat
av vår verksamhet skapas trygghet i stad och på landsbygd samt tillgänglighet i offentliga miljöer.
Strategier:
 TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet i
stad och på landsbygd
Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig ekonomisk
hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom att tillhandahålla till en god
infrastruktur och arbeta för en smidig samhällsbyggnadsprocess. Förvaltningen arbetar aktivt för att
skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
 TKF ska aktivt arbeta med att implementera VA-plan och avfallsplan
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.

Ekologisk hållbarhet
Det har under den senaste tiden, både i Sverige och i vår omvärld, dykt upp ett antal händelser som
styrker att vårt klimat förändras. Det mest påtagliga för oss på Gotland är den minskade tillgången av
dricksvatten.
Strategier:




TKF skall säkerställa att regionens produktion och hantering av vatten (dricks-, spill- och
dagvatten) möter behov och ställda krav.
TKF skall nogsamt följa klimatutvecklingen och agera utifrån faktabaserade signaler.
TKF skall höja ambitionen avseende avfallsverksamheten genom att ”Göra avfall till en
resurs”
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Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i kontakt med
teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Genom att ständigt
förbättra våra arbetssätt säkras hög kvalitet i våra processer, där medborgarperspektivet inkluderas
genom aktiviteter för medskapande.
Strategi:
 TKF ska föra en proaktiv och god dialog med medborgare, näringsliv och media.
 Medarbetare skall känna sig trygga i kontakt med kunder, näringsliv och media.
 TKF ska skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer att vara
medskapande i samhällsutvecklingen
 TKFs medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar och digitalisering av
arbetssätt och tjänster

Medarbetare
Ett långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att TKF skall kunna utvecklas
och klara omställning och förändring. Engagerade medarbetare är den största tillgången för att nå goda
resultat.
Strategier:
 TKFs medarbetare skall trivas på jobbet och känna att de bidrar och utvecklas inom Region
Gotland
 TKFs chefer skall kunna verka och utvecklas som chefer och ledare i enlighet med Region
Gotlands ledarstrategi
Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning
med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett kostnadskritiskt
agerande därför absolut nödvändigt.
Strategi:
 TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara finansierade
 TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggda i förstudier och genomföras enligt
Region Gotlands projektstyrningsmodell
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En
långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda och utveckla värdet
i fastigheterna.
Strategier:
 Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med långsiktighet och en
ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
 TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet.
 Byggnadernas skick och funktion skall bibehållas.
Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VAstrategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha
full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall
ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
 Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den
gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och
företag.
 Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders
behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står
inför nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till
en resurs som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Resurshushållning och effektiv avfallshantering
 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel.
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Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer
och partners.

Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare. Region Gotland
ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar hålls i ett gott skick
oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt under årets alla
dagar och nätter.
Strategier:
 Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att på så sätt
hållbart bidraga till en god driftsekonomi.
Vår stadsmiljö
Gotland har en stad men ett flertal småstadsliknande miljöer. Vi vårdar dessa för att göra dom
trivsamma, trygga och välkomnande för fast boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en
långsiktigt hållbar utveckling i fokus
Strategier:
 Våra stadsmiljöer skall vara inbjudande och locka till återbesök
 Ny exploatering skall göras med hänsyn till att minska belastningen på miljö och påverkan på
klimat.
Våra parker och skogar
Gotlands parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är stolta över våra uppskattade
naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att vårdas med omsorg.
Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer i syfte att
vara en attraktiv miljö för både fast boende och besökare.
Strategier:
 Vi skall bidraga till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer genom att långsiktigt skapa
hållbara parker med plats för alla.
 Vi skall gemensamt vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och
användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att långsiktigt
skapa glädje och upplevelser.
 Våra skogar ska skötas enligt den beslutade skogspolicyn.
Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl landsbygd som
stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv planering som möter ett
behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig mellan hem, arbete och serviceorter.
Strategi:
 Utveckling av kollektivtrafiken skall ske med beaktande av resenärernas nuvarande och
framtida resmönster och vanor.
 Vi skall göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
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Vår projektledningsverksamhet
En väl fungerande projektverksamhet inom Region Gotland är en förutsättning för att
investeringsutgifterna blir så låga som möjligt. Dagens projektverksamhet bygger på Regionens
projektmodell.
Strategi:
 Förbättring av utvärderingar i upphandlingar, utveckling så att vi går mer på kvalitet än pris.
Detta måste givetvis vara inom vad som är tillåtet om LOU/LUF.
 Bra resursplanering och ha rätt kompetens i projekten.

Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2020 till totalt 141 111 tkr netto. I
nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2019 samt budget för 2020.

Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2019,
tkr

Utfall 2019,
tkr

Avvikelse 2019,
tkr

Budget 2020
tkr

1 016 042
-1 150 837

1 066 145
-1 200 231

50 103
-49 394

1 031 208
-1 172 319

-134 795

-134 086

709

-141 111

Ramtillskott
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt. Totala förslag
med ramtillskott redovisas med 44 645 tkr.

Ramtillskott 2021

Kollektivtrafiken ökat driftanslag
Särskild kollektivtrafik ökat driftanslag
Ändrat timpris för projektavdelningen
Driftanslag till förstudier
Utökat driftansvar gata parkavdelningen
Ökade kostnader exploatering mark och stadsmiljö
Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kapitalkostnader Gata Parkavdelningen
Ökade kapitalkostnader Kollektivtrafiken
Ökade kapitalkostnader väg detaljplan. RSAU§44
Verksamhetsutvecklare
Totalt

Belopp, tkr

23 524
5 000
7 000
1 000
510
3 600
320
1 347
1 409
135
800

44 645
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I nedanstående tabell åskådliggörs förslaget till investeringsplan 2021-2025 för de skattefinansierade
verksamheterna jämfört med det investeringsutrymme som finns. (tkr)
2021
Mark- och stadsmiljö, gata och park
Investeringsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Investeringsutrymme
Differens
Hamnverksamhet anslagsfinansierad
Investeringsutrymme
Differens

2022

2023

2024

2025

Totalt

27 000

29 500

29 500

29 500

29 500

145 000

17 260
-9 740
1 110

18 490
-11 010
1 110

19 720
-9 780
1 110

20 950
-8 550
1 110

22 180
-7 320
1 110

-46 400

1 110
7 057

1 110
7 057

1 110
7 057

1 110
7 057

1 110
7 057

5 550
39 000

7 057
-

7 057
-

7 057
-

7 057
-

7 057
-

35 285

98 600
5 550

-

Investeringsutrymmet är lika stort som den årliga avskrivningen som är budgeterad 2020.
Investeringsutrymmet för Mark- och stadsmiljö och gata park beräknas öka med 1 230 tkr årligen. En
förutsättning för att investeringsutrymmet ska öka med 1 230 tkr årligen är att ramtillskott begärs för
ökade kapitalkostnader för gata parks investeringar.
Upphandlingsstöd
Teknikförvaltningen har ett stort behov av stöd från regionens upphandlare. I dagsläget finns det en
brist på upphandlare vilket innebär att effektiviteten inom teknikförvaltningen påverkas negativt.
Teknikförvaltningen har flera ramavtal och entreprenörsavtal som ska förnyas inom kort.
Bristen av upphandlingsresurser är akut och kompetensbehovet är stort. Det saknas personal som har
kompetens inom både juridik och upphandling. Projektavdelningen har ca 50 upphandlingar som är
aktuella det kommande året.
Teknikförvaltningen har egna resurser som slutar sin anställning under våren och rekryteringen har
påbörjats. Flera annonseringar har skett utan resultat.

Ramtillskott - Kollektivtrafiken
Verksamheten för allmän kollektivtrafik redovisade totala nettodriftskostnader med 51 451 tkr vilket
innebar ett negativt utfall mot budget med - 3 029 tkr för år 2019. Teknikförvaltningen har vid
budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför budgeterat totala nettodriftkostnader med
52 971 tkr för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken år 2020.
Prognosen för 2020 är – 13 000 tkr. Tilläggsanslag för budgetunderskott 2020 har sökts.
Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör den 13 juni 2020.
Det ersätts av Trafik 2020-avtalet. Detta innebär att ny operatör tar över trafiken och att region
Gotland nu har ett avtal som sträcker sig över både allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i
form av skolskjutsar.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer som fördelningsgrund. Detta innebär att barnoch utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och tekniska nämnden
72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 tkr per år. För andra halvåret 2020
beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken bli ca 43 000 tkr. Detta innebär
en uppskattad kostnad för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 tkr.
De budgeterade intäkterna uppgår till ca 16 000 tkr. Det nya avtalet kommer att bli dyrare för region
Gotland bland annat på grund av att kravet på 70 % av fordonen skall drivar av biogas jämfört med
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dagens ca 14 %. Ytterligare en fördyrande faktor är att kostnaderna har ökat för att driva trafik genom
åren.
BUN har beslutat att överföra 1 238 tkr till TN under 2020. Det motsvarar 2 476 tkr på helår och
gäller från 2021 och framåt, vilket innebär att ramöverföringen måste permanentas. Det nya avtalet
Trafik 2020 innebär för skolskjutsverksamheten en kostnadsminskning för BUN jämfört med det
tidigare avtalet. En överföring mellan nämnderna på 2 476 tkr är därför korrekt inför budgetåret 2021.
För år 2021 begärs ramtillskott med totalt 23 524 tkr vilket kommer att täcka driftkostnaderna enligt
Trafik 2020.

Särskild kollektivtrafik - ramtillskott
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med -6 429 tkr
för år 2019. Prognosen 2020 är -4 994 tkr. För år 2021 begärs ramtillskott med totalt 5 000 tkr.
Verksamhetens nettokostnader 2019 redovisade ett underskott mot budget med -6 429 tkr.
Nettokostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -775 tkr och färdtjänsten med -5 654
tkr. Kostnaderna för beställningscentralen och gemensam verksamhet redovisade ett underskott med -6
tkr.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka
nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att förbättra det ekonomiska
läget.
Tekniska nämnden har begärt att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för
sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård. Ur ekonomistyrningssynpunkt är det inte bra att hälsooch sjukvårdsförvaltningen tar beslut om sjukresor och teknikförvaltningen tar ansvar för ekonomin.
Ändrat timpris för projektledning
Timpriset för interna resurser som till exempel projektledare får enligt de nya reglerna (R4 materiella
anläggningstillgångar) bara baseras på lön och personalomkostnader och bara den faktiska tid som
nedlagts på respektive projekt får debiteras. Det innebär konsekvenser för tekniska nämndens
driftbudget.
Idag tillämpas ett timpris på 780 kr för projektering av investeringsprojekt och förstudier. Timpriset
inkluderar lön, Po, lokaler, arbetsledning, utbildning, telefoni, DAP abonnemang, resor, studieresor,
bilhyror, representation, mm.
Vid sänkning av timpriset till 600 kr för 2021 så erfordras ett ramtillskott med 7 000 tkr. I timpriset
600 kr ingår då endast lönekostnader och personalomkostnader. Utanför timpriset ligger då det övriga
kostnaderna. Arbetsledning, administrativt stöd och övriga kostnader för avdelningen ingår i
beräkningen på 7 000 tkr.
Projektavdelningen utförde år 2019 totalt 19 900 timmar. Antalet anställda vid avdelningen är 21 st
(fast anställda). Externa konsulter ingår inte i uppgifterna om timmarna.
Det förändrade timpriset kommer att ställa krav på löpande uppföljning och utfallet för 2021 kommer
att behöva utvärderas.
Driftanslag till förstudier
Utgifter för planering och förstudier ska enligt anvisningarna redovisas som driftkostnad. Även
allmänna omkostnader, administration, utbildning av personal, hyra av ersättningslokaler under
byggtid samt rivning/sanering ska redovisas som driftkostnad. I vissa fall finns redan
anslagsfinansiering i driftbudgeten för finansiering av dessa kostnader. I första hand ska dessa
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kostnader finansieras inom befintligt driftbudget. I de fall detta inte är möjligt ska detta beskrivas och
kan tas upp i nämndens driftbudgetavsnitt.
Projektavdelningen behöver inget ramtillskott för förstudier. Projektavdelningen debiterar alltid den
slutliga kostnadsbäraren för genomförda förstudier. Årligen genomförs ca 30-40 förstudier av
projektavdelningen.
För mark- och trafikavdelningen begärs ramtillskott för förstudier inom verksamheten med totalt
1 000 tkr. Förstudier genomförs för investeringsprojekt för mark- och stadsmiljö och
kollektivtrafiken.
Utökat driftanslag Gata Parkavdelningen
När stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt genomförs är det av stor vikt att tekniska
nämndens budgetram för drift av gator, gång och cykelvägar, belysning, parker mm anpassas i takt
med ett utökat ansvar för olika verksamhetsområden. De ökade driftkostnaderna för regionen ska
finansieras via markförsäljning. Inkomster från markförsäljning bör bidra till ökad budget för
driftkostnader avseende gator och parkområden. Ökade arealer för park och gator innebär ökade
driftskostnader för gata parkavdelningen.
Ramtillskott begärs med 490 tkr för gata parkavdelningen avseende utökat driftansvar för nya arealer
av park och gator. De nya arealerna redovisas i punktform här nedan:










Visborg – 100 tkr
Gångstråk kryssningskajen – 70 tkr
Galgberget – 100 tkr
Klintehamns lekplats – 30 tkr
Kv Brodösen – 60 tkr
Bläckfisken – 20 tkr
Såpsjudaren – 10 tkr
Kv kaptenen – 100 tkr
Kokoloko (parkskötsel) – 20 tkr

Ramtillskottet ska täcka ökade driftkostnader för gatubelysning, skötsel av gator och parker.
Flera av regionens lekplatser har avvecklats men de minskade kostnaderna är låga.
Ramtillskott - ökade kostnader för exploateringsverksamheten Mark och stadsmiljö
I beslutsunderlag och i start PM till utveckling/exploatering av Visborg belystes behovet av personella
resurser. (RS 2017/1002) och beslut (RS 2017 § 331)
” Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande förstudie för Visborg, med de
tillägg som anges i denna skrivelse, avser regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande. Förvaltningen bedömer att ett
samhällsbyggnadsprojekt av denna omfattning kräver att tillkommande personella resurser rekryteras
inom följande kompetensområden. För optimering bör samordning av resurser göras mellan de tre
stora projekten Visborg, Visby inre hamnen och Östercentrum, vissa av de personella resurserna kan
sannolikt delas av projekten”.
Mot bakgrund av ovanstående och att personella resurser har rekryterats erfordras ramtillskott för att
möta de ökade kostnader som det medfört för förvaltningen och Tekniska nämnden.




Trafikplanerare (vakanta)
Markingenjörer
Miljöingenjör (vakant)
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Controller
Landskapsarkitekt

Utgifter för planering och förstudier ska enligt anvisningarna redovisas som driftkostnad. De anställda
medarbetarna ovan arbetar i huvudsak med planering och förstudier. Ramtillskott erfordras därför
med 3 600 tkr.
Ramtillskott- ökade driftskostnader toaletter
Under år 2019 uppfördes en ny offentlig toalett vid Almedalen. Den totala investeringen uppgick till
2 754 tkr. Driftkostnaden för en toalett beräknas till ca 150 tkr per år. Kapitalkostnaderna beräknas till
170 tkr per år. Ramtillskott för 2021 begärs därför med 320 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader gata parkavdelningen
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för gata parkavdelningen. De nya kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2020 och uppgår till 1 888 tkr. Maskinstationen
som är intäktsfinansierad ska exkluderas och då blir de nya kapitalkostnaderna 1 347 tkr. Investeringar
för Gata Park avdelningen uppgår för 2020 till 12 365 tkr. Eftersom gata parkavdelningen inte äger
några anläggningstillgångar så blir avskrivningarna noll. Ett ramtillskott erfordras med 1 347 tkr
avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott kollektivtrafiken - ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för kollektivtrafiken. Kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2020 och är beräknade till 1 426 tkr.
Investeringarna 2020 uppgår till 8 636 tkr, vilket inkluderar anskaffning av nytt biljettsystem.
Avskrivningar 2020 är beräknade till 1 110 tkr vilket innebär sänkta kapitalkostnader med 17 tkr.
Ramtillskott erfordras med 1 409 tkr.
Ramtillskott för ökade kapitalkostnader för vägbygge enligt detaljplan
Teknikförvaltningen har beviljats tilläggsanslag för anläggande väg med 3 000 tkr år 2020 vid
Visborgsgatan och Gutevägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningen. Enligt RSAU beslut §44
tas ramtillskott upp med 135 tkr avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott för verksamhetsutvecklare
Teknikförvaltningen begär ramtillskott för att inrätta en tjänst som verksamhetsutvecklare. Syftet är att
förstärka utredningsresurserna inom teknikförvaltningen vilka idag är mycket begränsade. Ramtillskott
begärs med 800 tkr vilket inkluderar personalkostnader, lokaler, utbildning mm.

Taxor och avgifter
Externa taxor
Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.






Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 2019 med 6% vad gäller brukningsavgifter. Under
2020 kommer VA-avdelningen att följa upp ekonomin så att taxan ligger på rätt nivå. VAverksamhetens egna kapital uppgår till 5,2 mnkr.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Översyn av taxan kommer att påbörjas under 2020.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets kommuner
tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda indexreglering på
parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en indexklausul införs måste de
lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms som administrativt tungt.
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Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker. Taxan
höjdes 2019.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs. En översyn
kommer att göras av hamntaxan under 2020.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade
avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Prislistan kommer att ses över 2020 bl a i syfte
att inkludera den i avfallstaxan.
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.
Ny extern taxa ska beslutas under 2020.

Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.

Interna lokalhyror
Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift av
fastigheter visar på en ökning för 2021. Det innebär att det finns ett behov av att höja internhyrorna
med 1,5% vilket motsvarar 5,7 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget. Det som
förutspås är kostnadsökningar och en förväntad inflation på 2 %. De största posterna för vilka vi
behöver justera internhyran är kostnaderna för el och fjärrvärme samt inhyrda lokaler.


Under 2019 upphandlades ett nytt elavtal för perioden 2020-01-01- 2022-12-31 vilket
resulterade i en väsentlig kostnadsökning jämfört med tidigare avtal. Upphandlat elpris för
nuvarande avtalsperiod uppgår till ca 44 öre/kWh, att jämföra med tidigare 23 öre/kWh. Årlig
elkostnad för el beräknas därmed stiga med ca 8 mkr för 2020 jämfört med 2019.



Region Gotland har fått prishöjningar för fjärrvärme år 2020 med 5,4 % och för 2021 med
1,75 %. Höjningen av fjärrvärmepriset meddelades för sent för att tas med i inlämnad budget
för 2020 varför den justeringen görs i budgeten för 2021.



En annan kostnadsökning är de inhyrda lokalers hyreshöjningar som sker med antingen index
eller förhandlande hyreshöjningar. Detta medför en kostnadsökning på ca 1,3 mnkr för 2021.

Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär att kostnadsökningarna får bäras av
teknikförvaltningen. Det medför bland annat färre utförda reparationer och att viss del av planerat
underhåll ej kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för de ökade
kostnaderna man inte råder över. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att redovisa ett
underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran inte speglar verklig
kostnad för lokalerna de disponerar.
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Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa
avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar:
Avtal
Ext avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Total kompensation

Kostnad 2019, tkr Kompensation, tkr
58 100
3 000
200
4 350
400
600

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för den allmänna kollektivtrafiken tom tidtabellsskiftet
sommaren 2020. I avtalet med den nya leverantören finns inget bestämt om indexregleringar. Ingen
kompensation begärs för externt avtal för den allmänna kollektivtrafiken.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 200 tkr upp.
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår
också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 400 tkr för år 2021
vilket begäres i ökat anslag.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 600 tkr.
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2. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan. De totala
investeringsutgifterna under perioden 2021-2025 uppgår till 1 515 525 tkr vilket är en nivåhöjning
jämfört med budgetförslaget 2020-2024 då investeringsförslagen uppgick till 1 280 250 tkr. Inom den
skattefinansierade verksamheten är investeringsnivån rimlig då den ligger mellan 116 700 –
121 600 tkr.
Investeringsplan 2021-2025
I arbetet med strategisk plan och budget 2021-2023 har en förutsättning varit den av tekniska nämnden
beslutade investeringsplanen. Framtagandet av investeringsplanen har varit ett förberedande arbete
inför strategisk plan och budget.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. En
särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
I slutet av dokumentet finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

Verksamhetsstöd

Proj nr 22001 - Investeringspott
För anskaffning av inventarier och utrustning upptas totalt 600 tkr under år 2021-2022. För
planperioden 2023-2025 upptas 900 tkr. Syftet med anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom
teknikförvaltningen.

Mark och stadsmiljö

Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar
Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med totalt 500 tkr
under år 2022. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att trafiksäkra våra
gator och vägar.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 1 200 tkr för 2021 och 2022 och med totalt
3 600 tkr under planperioden 2023-2025. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator
och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder
Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 500 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden
2023-2025 tas totalt 1 500 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för
bland annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt
avhjälpta hinder i utemiljö under 2015. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver
genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar
Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 800 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden 20232025 tas 2 400 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra
gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
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Proj nr 12047 - Cykelplan Visby
Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 2 000 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden 20232025 upptas totalt 6 000 tkr. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gångoch cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen
cykelplan ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30
procent över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby
Investeringar för innerstadsutveckling Visby och dess närområde tas upp med totalt 200 tkr för 2022.
Under planperioden 2023-2025 tas totalt 1 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att stärka och
utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men också för att öka
attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter
Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 1 500 tkr för 2021 och 2022. Under
planperioden 2023-2025 upptas totalt 4 500 tkr. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och
cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid serviceorter på landsbygden.
Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för
trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12200 - Upprustning parker
Investeringar för upprustning av parker tas upp men 500 tkr 2022. Under planperioden 2023-2025
upptas totalt 1 500 tkr. Syftet med investeringarna är att öka besöksvärdet för fast boende och
besökare samt att renovera och restaurera platser i parkerna så att de blir enklare att drifta och ge ett
högre besöksvärde.
Proj nr 12209 - Lekutrustning
Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning upptas för 1 000 tkr år 2021 och 1 500
tkr år 2022. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 4 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att
utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central
tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i
dåligt skick och kostar mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser
Investeringsanslaget ska användas till investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år
2021 och 2022 tas 1 000 tkr upp och för planperioden 2023-2025 tas totalt 2 000 tkr upp.
Investeringarna syftar till att öka tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av
toaletter. Framtagen badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och
besöksplatser under planperioden.
Proj nr 12100 - Reinvesteringar belysning
För reinvesteringar i belysning tas 2 000 tkr upp 2021 och 4 000 tkr år 2022. Under planperionden
2023-2025 tas totalt 8 000 tkr. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig
infrastruktur. I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1400 armaturbyten och det är främst i Visby.
Investering för detta beräknas till cirka 6 000 tkr. Utöver projektet krävs också investeringsanslag för
att Region Gotland ska kunna lämna över anläggningar till Trafikverket enligt SKL och trafikverkets
dokument ”Belysning där det behövs”. Investeringsutgifter för kvarstående arbete beräknas till cirka
6 000 tkr.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten
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Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det är
bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden 2023-2025 tas
totalt 2 600 tkr upp. Ytterligare investeringsbehov finns efter planperioden med ca 5 400 tkr.
Anslutningar till flygplatsen
Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 4 000 tkr för 2021. För år 2020 är
investeringar på totalt 5 200 tkr beslutat. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till
Visby flygplats med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för
fordonstrafik där Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering har beviljats för
cirkulationsplats i korsningen vid infarten till flygplatsen och regionala tillväxtmedel har också
beviljats.
Kapacitetsförbättringar på Solbergagatan
Investeringar för kapacitetsförbättringar på Solbergagatan tas upp med totalt 5 500 tkr under
planperioden 2023-2025. Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten för alla trafikslag på
Solbergagatan i Visby. Synkronisering av befintliga signalljus i korsningarna Solbergagatan/Peder
Hardingsväg, Solbergagatan/Östra Hansegatan, Solbergagatan/Skolgatan och Solbergagatan/Norra
Hansegatan.
Reinvestering kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan
Investeringar för kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan tas upp under planperioden 2023-2025 med
totalt 1 500 tkr. Syftet med investeringarna är att öka säkerheten, tillgängligheten samt attraktiviteten
av kvarnarna.
Klimatanpassad investering – Investeringarna syftar till att öka säkerheten tillgängligheten och
attraktiviteten. Besöksmål, rekreation.
Scen till Almedalen
Investeringsanslag för uppförande av ny scen till Almedalen tas upp med totalt 3 000 tkr under
planperioden 2023-2025. Dagens scen är gammal och har ett stort investeringsbehov. Årligen framförs
kritik om scenen.
Parkering
Investeringar för parkering tas upp med 500 tkr år 2022 och för planperioden 2023-2025 med totalt
1 500 tkr. En parkeringsstrategi finns framtagen och genomförandet medför behov av investeringar.
Investeringsbehov kan även uppkomma utifrån andra parkeringsfrågor.
Klintehamn 2030
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”. Nästa steg är
att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i det godkända programmet
gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora
investeringar fram till 2030. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att
verifieras närmare. Investeringar för Klintehamn 2030 tas upp med 1500 tkr år 2022. för planperioden
2023-2025 upptas med 2 400 tkr. Investeringsplanen kommer behöva revideras när förstudie är
genomförd.
Trädplan
Framtagandet av en trädplan pågår. Investeringsanslag kommer behövas framöver för att kunna
genomföra åtgärder utifrån trädplan. Under planperioden 2023-2025 tas 1 200 tkr upp.
Trafiksignaler inklusive kapacitetsförbättringar på Solbergagatan
Region Gotlands trafiksignaler har ett behov av upprustning. Under planperioden 2023-2025 tas totalt
4 000 tkr upp. Investeringsbehov kommer att behövas även efter planperioden.
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Kollektivtrafiken

Proj nr 22709 – Utveckling kollektivtrafik i Visby
Anslag för investeringar för utveckling av kollektivtrafiken i Visby tas upp med totalt 2 500 tkr år
2021 och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 1 665 tkr. Anslaget
ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av
teknik och resenärsinformation.
Proj nr 22711 - Utveckling Serviceorter inkl hållplatser
Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 2 500 tkr år 2021
och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 1 655 tkr. Anslaget ska
användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet
med denna och ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer.
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra investeringsbehoven framöver.

Gata-Park avdelningen

Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner
Investeringsanslag tas upp 2021 och 2022 med 4 700 tkr för anskaffning av fordon och maskiner.
Under planperioden 2023-2025 upptas 14 100 tkr. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i
fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.
Proj nr 12001 - Beläggningsprogram
Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 12 000 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden
tas 36 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra gator och
vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart
felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld.
Rambölls rapport avseende gator från 2014 styrker denna bild av investeringsbehovet.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar
Investeringar för enskilda vägars förbättringar tas upp med 1 000 tkr för 2021 samt 2022. Under
planperioden 2023-2025 tas 3 000 tkr upp. Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på
enskilda vägar. Dessa ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och har fast boende invånare.
Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.

VA-verksamheten
Under perioden 2021-2025 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för att försöka
säkra och delvis utöka Gotlands kommunala vatten- och avloppsförsörjning. En liten del av dessa är
investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En viktig del är att reinvestera i de
befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt förnyelse av ledningsnätet.
Ett investeringsutrymme mellan 125,0-150,0 mnkr kommer årligen att tas upp under åren 2021-2024
för investeringar inom VA-verksamheten. För år 2025 uppgår investeringsbehovet till ca 250,0 mnkr
vilket inkluderar ett ev nytt vattenverk i Visby/Tingstäde. Totalt investeringsbehov uppgår till
780,5 mnkr under åren 2021-2025.
I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland.
Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser, vilka har till
huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt rening av
avloppsvatten. Under våren 2020 sker en prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar,
investeringar och arbete med VA-Planen.
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Reinvestering Va-anläggningar
Proj nr 12400 – Ledningsutbyte ospecificerat
Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. I och med Kvarnåkershamns
bräckvattenverks färdigställande juni 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i
ledningsnät och serviser. För år 2021 och 2022 tas 5 000 tkr upp i investeringsanslag årligen och
under planperioden 2023-2025 upptas totalt 15 000 tkr.
Proj nr 17000 - Sanering VA-ledningsnät
Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom ett
fortlöpande arbete med sanering. För år 2021 och 2022 tas 11 000 tkr upp i investeringsanslag årligen.
Under planperioden tas totalt 33 000 tkr upp.
Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt VA
De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både
vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av
renovering. För år 2021 tas 58 575 tkr upp i investeringsanslag och för 2022 totalt 58 000 tkr. Under
planperioden 2023-2025 upptas totalt 186 000 tkr.
Proj nr 15000 - Ombyggnad av vattenverk
Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader
samt olika anpassningar. För år 2021 tas investeringsanslag upp med 2 000 tkr. Under planperioden
2023-2025 tas 4 000 tkr upp.
Proj nr 16000 - Ombyggnad av avloppsreningsverk
Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om- och
tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2021 tas investeringsanslag upp med 2 000 tkr. Under
planperioden 2023-2025 tas 4 000 tkr upp.

Nyinvestering Va-anläggningar
I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning DUFP (Drift
och underhåll-samt förnyelse plan).
Projekt 12525 Vattenskydd VA-plan
Investeringsanslag upptas år 2021 och 2022 med 1 000 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp med totalt 6 600 tkr. Syftet med investeringen är och ta ett samlat grepp om hur
Region Gotland ska arbete för att säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt
och kvalitativt. Flertal vattentäkter är helt utan vattenskyddsområde.
Proj 12659 Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)
Syftet med anslaget är att säkra medel i det fall att det inte bedöms möjligt att ansluta till befintligt
reningsverk i Fårösund. För år 2021 och 2022 upptas investeringsanslag med 5 000 tkr årligen .Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 15 000 tkr för ett eventuellt nytt
avloppsreningsverk på Fårö. De totala investeringsutgifterna för projektet uppgår till 40,0 mnkr.
Vattenverk Fårö
Syftet med investeringsanslaget är att säkra Fårö vattenförsörjning, Vattentäkterna vid Ulla Hau, Ava
och Ajkes träsk, visar att ett nytt vattenverk behöver byggas. År 2022 tas 5 000 tkr upp och under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med totalt 9 000 tkr.
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Nya anslutningar Fårö
Syftet med investeringsanslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större
sammanhang på Fårö. År 2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
Vattenverk Kappelshamn (DUFP21)
Syftet med anslaget är att utreda en förstärkning av Kappelshamns vattenverk. I enlighet med VAplanens tidsplan tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr under år 2025.
Proj nr 12462 VA-ledningar Valleviken (DUFP25)
Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid Valleviken.
År 2022 tas 1 250 tkr upp och under planperioden 2023-2025 tas totalt 7 500 tkr upp. Färdigställande
beräknas bli år 2025.
Proj nr 12582 Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)
Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt råvatten
från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan distribution till
abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och Lärbro vattenverk med
befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta
som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men även söderut till Othem vid behov. För budgetåren
2022 och 2023 tas 2 000 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp
med 11 500 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 15 500 tkr och färdigställande beräknas
bli år 2025.
Projekt 12463 VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)
Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar
på norra Gotland. För år 2021 tas anslag upp med 2 000 tkr och för år 2022 tas 500 tkr. Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr. Den totala investeringsutgiften
beräknas bli 3 500 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Projekt 12584 Visby vattenverk alt Tingstäde (DUFP29, DUFP31)
Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar
måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för
kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. År 2021 och 2022 tas 18 800 tkr upp
årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 112 600 tkr. Den totala
investeringsutgiften beräknas bli drygt 350-400 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026 till
2030.
Projekt 12464 Visby råvattenledning (VA-Plan 2018, Sidan 47)
Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till Visby. För år 2021 och 2022 tas
anslag upp med 5 000 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 10 000
tkr. Total investeringsutgift beräknas bli 100,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026. Denna
ledning kommer att skjutas fram och det är mycket osäkert om den blir av. Alternativet är att använda
befintlig vattenledning från Tingstäde idag. Detta är dock i sin tur beroende på beslut om Visby
Vattenförsörjning.
Visby reningsverk, ny placering
Syftet med investeringen är att utreda behovet av ett nytt reningsverk i Visby. År 2022 tas 500 tkr upp
i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 500 tkr för
utredningar angående flytt eller komplettering av Visby reningsverk. På grund av belastningstoppar
under sommarmånaderna då många besöker Gotland och den höga exploateringstakten så finns ett
tydligt utredningsbehov.

Page 29 of 373

21

Projekt 12465 Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn (VA-Plan 2018, Sidan 71)
Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och är
klart 2020 vilket innebär att ”dammportarna” öppnas för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i
Ljugarn. Detta understryker behovet av att stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i
Ljugarns vattenverk. För åren 2021 och 2022 tas 2 500 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025
tas investeringsanslag upp 15 000 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 20 000 tkr och
färdigställt under år 2025.
Projekt 12660 Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)
Syftet med investeringsanslaget är utröna behovet av ett nytt avloppsreningsverk och är en grov
uppskattning av investeringsutgiften. Idag läggs en ledning från Hemsedammarna till Klintehamns
reningsverk, vilket kan vara en tillräcklig åtgärd som renderar ett nytt avloppsreningsverk mindre
nödvändigt. För åren 2021 och 2022 tas 7 500 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp med 45 000 tkr. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 60 000 tkr och
färdigställande beräknas bli år 2025.
Projekt 12466 VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)
Syftet med anslaget är att på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga. Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 7 500 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas
bli drygt 20 000 tkr och färdigställande beräknas bli år 2026.
Nya anslutningar Åminne
Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. För år
2022 tas 3 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 5 000 tkr upp i
investeringsanslag.
Roma vattenverk förstärkning
Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med en eventuell ny täkt vid Akebäck.
Den ökade mängden grundvatten renderar i kapacitetsutbyggnad av Roma vattenverk. För år 2022 tas
10 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med
totalt 10 000 tkr.
Nya anslutningar Katthammarsvik
Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. År
2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
Projekt 12661 Dagvatten
Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både
internt och externt. För år 2022 tas investeringsanslag upp med 550 tkr. Under planperioden 20232025 tas investeringsanslag upp med 1 650 tkr. Total investeringsutgift beräknas bli 2 200 tkr och
färdigställt till år 2025.
Projekt 12467 Innovation
Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för
olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. För år 2022 tas 300 tkr upp
investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 900 tkr. Total
investeringsutgift beräknas bli drygt 1 200 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Proj nr 22601 – Fordon- och maskinanskaffning
Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För år 2021 tas
2 500 tkr upp och för år 2022 tas 5 000 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 tas investeringslag
upp med 10 000 tkr.
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Avfallsverksamheten
Under perioden 2020-2024 kommer ett antal projekt genomföras som är en följd av att göra avfall till
en resurs. En del av dessa är investeringsprojekt som behöver startas om den av den tekniska nämnden
föreslagna avfallsplanen beslutas och beräknas träda ikraft under 2020. En annan viktig del är att
reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt uppgraderas med
avse-ende på inriktningsmålen i nyss nämnda avfallsplan.
Totala investeringsanslag med 14 500 tkr år 2021 samt 16 000 tkr 2022. Under planperioden 20232025 tas investeringsanslag upp inom avfallsverksamheten med totalt 25 400 tkr. För år 2020 är totalt
53 959 tkr beslutad i investeringsbudget. I den kommande avfallsplanen föreslås ett antal åtgärder
utifrån de globala, nationella och regionala miljömålen. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov
måste anpassas till avfallsavdelningens resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga
driften och hanteringen av det kommunala avfallsuppdraget. Under våren 2020 sker en prioritering av
åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och ytterligare arbete med avfallsplan.
Avfallsverksamhetens kapitalkostnader kommer till år 2021 att öka med 3 150 tkr vilket är
driftkonsekvenser av investeringar 2020. Kapitalkostnadsökningen kommer att innebära att
avfallstaxan måste höjas med c:a 3 % år 2021. Avfallstaxan måste höjas med c:a 7% fram till år 2025
pga. investeringsverksamheten.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler
Under år 2021 tas 6 300 tkr upp i investeringsanslag och för år 2022 totalt 6 000 tkr. Under
planperioden tas totalt 12 000 tkr upp för att fortsätta arbetet med att säkra och utveckla
återvinningscentraler på Gotland. Syftet med investeringarna är att uppnå inriktningsmålen i
avfallsplanen.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren 20212024 med totalt 5 900 tkr. År 2021 tas 1 300 tkr upp och 2022 tas 2 300 tkr upp. Under planperioden
2023-2025 tas 4 600 tkr upp. Investeringar härrörs till åtgärder och utveckling för delmål som
beslutats i avfallsplanen för exempelvis ökad andelen återbruk, avfallshantering i offentliga miljöer,
utveckla användande av slam för biogas och gödsel m.m.
Fordonsanskaffning
Syftet med investeringsanslaget är att anskaffa fordon till avfallsverksamheten. Anskaffning sker
enligt fastställd plan och för år 2021 upptas investeringsanslag med 6 100 tkr och 2022 totalt 4 000 tkr.
Under planperioden 2023-2025 tas totalt 9 750 tkr upp. Behoven som är att byta ut befintliga fordon
framgår i den fleråriga maskinanskaffningsplanen. Följande fordon ska anskaffas enligt
maskinanskaffningsplanen:







Flakväxlare (2021)
Två st Slambilar (2022 och 2025)
Grävmaskin Slite (2022)
Släp slambil (2023 och 2024)
Sopmaskin (2025)
Lastmaskin (2023)

De senaste upphandlingarna visar att fordonsanskaffningen blivit dyrare under senare år.
Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
För år 2021 och år 2022 tas 500 tkr upp för respektive år. Under planperioden 2023-2025 tas totalt
1 500 tkr upp för att anskaffa containers till återvinningscentralerna. Syftet med investeringarna är att
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byta ut gamla containers till nya. Utvecklingen av verksamheten kommer att ställa nya krav på
framtida inköp av containers. Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.

Hamnavdelningen

Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 18 000 tkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2021 tas
2 000 tkr upp.
Proj nr 12812 - Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar
Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar FL 5, 6, 7. Reinvesteringsmedel tas
upp med totalt 17 000 tkr under perioden 2021-2025. Installation av en ny spontlinje budgeteras till
220 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt få en ökad livslängd
budgeteras till 35 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger det ett stort
ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via
verksamheten.
Proj 12835 Fenderverk FL7
Reinvesteringsmedel upptas med 27 500 tkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2023 tas
11 000 tkr upp och år 2024 tas 16 500 tkr upp. Fenderverken i FL 5 och 6 är utbytta och nu återstår att
byta och uppdatera fenderverken i FL7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader
som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn
Reinvesteringsmedel upptas med 11 000 tkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2021 tas 3 000 tkr
upp och under planperioden tas 8 000 tkr upp. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det
finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För
att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att hålla djupen enligt
sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
affärsverksamheten.
Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i övriga
hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 000 tkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År
2021 tas 2 000 tkr upp. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via hamntaxan.
Proj nr 12872 – Logistikytor hamnområdet
Investeringsanslag upptas med 10 000 tkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2021 och
2022 tas 2 000 tkr upp årligen. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn
krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet
och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det
investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Hamntaxan ses över för att
öka intäktsgraden.
Renovering av spont Holmen Visby hamn
Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8 000 tkr år 2021. Redan beslutade anslag är 500
tkr år 2020. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande
konstruktionen. Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig
hamnverksamhet, vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade
kostnaderna finansieras via verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
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Rensmuddring Övriga hamnar
Reinvesteringsmedel upptas med 8 000 tkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas 3 500 tkr
upp och år 2025 tas 2 000 tkr upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att
rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade
kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Utveckling Visby Gästhamn
Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 4 000 tkr. År 2024 tas 3 000 tkr upp och år 2025 tas
1 000 tkr upp. Visby gästhamn behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det
behövs även fler flytbryggor för att möta kundernas behov när båtarna blir större och större.
Flytbryggorna skall även utrustas för att vara vågbrytande. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade
kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Reinvestering asfaltering Klintehamn
Reinvesteringsmedel upptas 2022 med 2 500 tkr för asfaltering ”toppning” av den Norra piren i
Klintehamns hamn. Asfaltens tekniska livslängd är nådd och asfalten har på många ställen börjat att
krackelerar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.

Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 325 000 tkr under budgetåren 20212022 samt planperioden 2023-2025.
Åtgärder för OVK
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och
inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god arbetsmiljö och
ändamålsenliga lokaler. I takt med att behovet av verksamhetsanpassning och förändring av lokaler ökar i
regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till de nya förutsättningarna.
Förändringarna kräver generellt sätt att ny kanalisation och fläktar behöver installeras med tillhörande styr
och reglerutrustning.
I samband med de åtgärder som verksamhetsanpassningar och förändring av lokaler medför kan energioch miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
För perioden 2021-2025 äskas årligen 15 000 tkr. Total investeringsutgift under perioden 2021-2025,
beräknas med 75 000 tkr. Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens
verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och
lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens
fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Dessa medel skall användas till
tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, diverse konverteringar av mediaförsörjningar,
byte av hissar, säkerhetsanpassningar, ställverk, brand- och inbrottslarm och tekniska system. I detta
investeringsanslag ingår investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet
längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för att utföra
inre- och yttre underhåll.
För perioden 2021-2025 äskas årligen 50 000 tkr för fastighetsägaransvar och planerat underhåll.
Totala investeringsutgifter under perioden 2021-2025, beräknas med 250 000 tkr. Ökade
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kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt pålägg på internhyran.
Renovering Hemsebadet 2021
Hemsebadet var planerad att renoveras våren 2020 med en total investeringsbudget på 24 700 tkr.
Därför gjordes upp upphandling för renoveringen under hösten 2019. De inkomna anbuden visade sig
vara högre än budgeten varav upphandlingen avbröts. För att kunna genomföra renoveringen behöver
projektet tillföras ytterligare 5 000 tkr. Planen är att Hemsebadet renoveras år 2021. Ökade
kapitalkostnader för investeringen finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt pålägg på internhyran.
Reservvattenverk till sjukhuset
Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker via det
kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det kommunala
vattennätet, finns det en reservvattentäkt som ska försörja sjukhuset med vatten. Reservvattentäkten
levererar idag otjänligt vatten pga. av inslag av Bor. Enligt rekommendationer från MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skall detta finnas reservvatten för att upp nå kravet på
det ”Det robusta sjukhuset”.
För att säkerställa tillgången av vatten så behöver sjukhuset bygga ett reservvattenverk-bräckvatten.
Om investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett
driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår. Ökade kapitalkostnader täcks via
internhyran vilket medför behov av ramförstärkning.
Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.
Parkeringshus/garage Visby Lasarett
På Visby lasarett planeras för nybyggnad av akutmottagning där föreslagen placering medför att ca 50
st. parkeringsplatser försvinner. Parkeringssituationen på och omkring sjukhuset är redan idag
ansträngd och har varit föremål för flertalet diskussioner genom åren. HSN och TN har vidtagit ett
antal åtgärder med för att komma till rätta med problemen, bl.a. har det införts parkeringsavgifter för
besökare och en särskild personalparkering.
Då området kring Visby lasarettet har begränsade möjligheter för expansion av nya parkeringsplatser
ser TKF möjligheten att bygga ett parkeringshus. Hur många parkeringsplatser det ska innehålla är i
dagsläget oklart samt till vilken investeringsutgift det kommer att innebära.
Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.

Driftkonsekvenser av investeringar
Enligt investeringsbudgeten för 2020 uppgår de totala investeringsutgifterna till 585 046 tkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2021 med 18 097 tkr. I nedanstående tabell
redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Gata och parkavdelningen
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

År 2024,
tkr

År 2025,
tkr

35
0
1 888
860
10 690
3 150

66
0
3 668
688
16 331
4 281

97
0
5 278
516
22 833
5 477

128
0
6 693
344
29 057
6 356

159
0
7 915
172
34 534
6 766
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Fastighetsförvaltningen, toaletter
Hamnverksamheten affärsdrivande
Hamnverksamheten skattefinansierad
Total

253
1 221
0
18 097

241
1 754
0
27 029

228
2 107
0
36 536

215
2 616
0
45 409

203
3 105
0
52 854

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel. Ramtillskott har begärts 2021 för offentliga toaletter, mark och stadsmiljö samt övrig
hamnverksamhet.
För fastighetsförvaltningen avser kapitalkostnaderna endast den skattefinansierade verksamheten. När
det gäller investeringar i lokaler så finansieras kapitalkostnaderna via internhyran vilket hanteras
separat.

Uppdrag

Sjuktal och personalbemanning
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.

Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och under regionens mål på 4,5
%. Sjuktalet 2019-11-30 var 4,1 %,
När det gäller den fysiska arbetsmiljön kan konstateras att den upplevs som relativ god bland
medarbetarna. Detta, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker och tillbud som ändå
rapporteras bedömer vi åtgärdas efterhand direkt tillsammans med berörd chef.
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att fortgå under
planperioden. Därmed säkerställer vi att brister och förbättringsmöjligheter kommer att identifieras.
Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också arbetsmiljön eftersom processarbete
förutsätter aktivt deltagande från berörda medarbetare.
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön kommer insatser att fokuseras på konflikthantering samt
de åtgärder som arbetsgrupperna själva identifierat som sina behov vid analys av medarbetarenkätens
resultat.

Personalbemanning
Att arbetsmiljön ska ge möjlighet till att ge medarbetare förutsättningar att bibehålla god hälsa i
relation till personalbemanning är inom Teknikförvaltningen inte identifierat som ett fokusområde.
Förvaltningens tjänster är till absolut största delen heltidstjänster, inom de flesta områden är
dagtjänstgöring det gällande och de flesta arbetsgrupper har, objektivt sett, ett relativt hanterbart antal
medarbetare.
Eftersom många av förvaltningens driftverksamheter måste ha beredskapskedjor dygnet runt och
beredskapsgrupperna ibland består av endast ett fåtal medarbetare, är detta ett sårbart område.
Speciellt gäller detta under ledighetsperioder t ex vid sommarsemester. Dessutom kan högt antal
övertidstimmar vara en riskfaktor och förvaltningen behöver, under planeringsperioden, säkerställa att
beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt antal medarbetare för att undvika detta.
Förvaltningen medverkar också i projektet ”strategisk hållbar bemanningsplanering” vid en
verksamhet. Detta för att finna hållbara bemanningslösningar för medarbetarna. Tanken är också att
projektet ska bidra till att minska kostnaderna för verksamheten.
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Bilaga - investeringsprojekt
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2021 och 2022 samt
investeringsplan för perioden 2023-2025. Budget år 2020 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

Pott
Summa investeringsutgifter
verksamhetsstöd

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

Projektavdelningen
10407
10408
10411
10413
10416
10417
10419
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10503
10567
10577

Gråboskolan anpassning kök
Södervärnsskolan anpassn kök
Terra Novaskolan anpassn kök
Folkhögskolan ombyggnad
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet ombyggnad akuten
Aborren förstudie
Solrosen ny eklkraftsförsörjning
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 och 5 renovering
Grönsiskan ny reception
Korpen 5 omb centralkassan
Korpen 5 PU centralkassan
Hemsebadet renovering
Lasarettet omb gas redundans
Korpen nytt korttidsboende
Baggen
Alléskolan
Ställverk lasarettet
Sävehuset under garantitiden
Lasarettet driftoptimering
Abborren ny reservkraft
Summa investeringsutgifter

4 920
615
5 330
14 428
188
59 198
-477
-166
178
857
10 950
162
568
24 778
2 130
9 703
-724
12 000
15 000
298
83
2 453
162 472

12000

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

1 053

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 987

500

500

500

500

500

12040

Säkra skolvägar

3 146

800

800

800

800

800

12047

Cykelplan Visby

4 888

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12049

Innerstadsutveckling

500

500

500

Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter
Trafik kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning

491
0
4 614
5 674
3 000
493

200

12050
12051
12055
12060
12064

1 500

1 500

1 500

1 500

183

500

1 500
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12200
12209
12253
12254
12100

Upprustning parker
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändrin
Utveckling stadsmiljö, kryssning
Reinvestering belysning
Nya projekt
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen
Kapacitetsförbättr Solbergagatan
Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Parkering
Klintehamn 2030
Trädplan

12065

Trafiksignaler inklusive
kapacitetsförbättringar
Solbergagatan
Summa investeringsutgifter
Mark och stadsmiljö

Budget
2020
874
774
1 916
142
0

5 200

Budget
2021
1 000
1 000

Budget
2022
500
1500
1 000

Plan
2023
500
1500
1 000

Plan
2024
500
1500
500

Plan
2025
500
1500
500

2 000

4 000

2 000

3 000

3 000

200

700

1 700

3 000
500

500

500
1 500

2 500
500
3 000
500
1 500

300

300

500
1 000
300

500
1 000
300

1 500

500

4 000

34 435

14 000

16 000

2 000
16 000

16 000

16 000

4 700
11 297
1 068
17 065

4 700
12 000
1 000
17 700

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

751
1 541
1 293
51
5 000

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

8 636

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

Gata-Park avd
22600
12001
12007

Fordon o maskiner reinvest Pott
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Summa investeringsutgifter
gata parkavdelningen
Kollektivtrafik

22709
22710
22711
22712
22708

Utveckling kollektivtr Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Nytt biljettsystem
Summa investeringsutgifter
Kollektivtrafik

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

17000

Sanering VA-lednings nät

12452

Vatten regionala nätet

13000

Reinvesteringar VA-anläggning

15000

Ombyggnad vattenverk

16000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4 743

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

88 377

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

6 607

2 000

2 000

2 000

7 635

2 000

2 000

2 000

2 802

Beslutade investeringar
12427

Västergarn-Klintehamn ledn

12431

Västerhejde Botmunds1:90

1 939

12435

VA-ledning Södra linan

8 837

813
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

988

12454

Gotlands vattenförsörjning

2 160

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

12461

Testbädd Storsudret

12468

Drift underhåll och förnyelse

9 520

12516

Lickershamns vattenverk

3 620

12524

Bräckvattenv Kvarnåkershamn

12581
12623

Herrviks VA-verk utökad kapacite

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12657

Katthammarsviks avloppsrening

12525
12659

12462
12582
12463
12584
12464
12465
12660
12466

12661
12467
22601

Fårösunds avloppsreningsverk

Nya investeringar
Vattenskydd VA-plan
Avloppsreningsverk Fårö
Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö
Vattenverk Kappelshamn
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering
Dricksvattenled Hemse-Ljugarn
Nytt Avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Nya anslutningar Åminne
Roma Vattenverk förstärkning
Nya anslutningar Katthammarsv
Dagvatten
Innovation
Fordons och maskinanskaffning
Summa investeringsutgifter
VA-verksamheten

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

2 200
5 000

2 200
20 000

14 138

-6 956
3 790
7 016
-3 911
17 332
950

1 000
5 000

2 000
2 000
18 800
5 000
2 500
7 500

1 000
5 000
5 000

2 200
5 000
9 000

2 000
1 000
5 000
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

3 000
10 000

3 000
5 000

2 000
5 000

550
300
2 500

550
300
5 000

2 000
550
300
2 500

75 000
500
10 000
30 000
7 500

5 000

2 500

550
300
5 000

192 205

124 875

141 900

143 600

132 100

256 050

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

300

300

500
5 000

500
5 500

3 250

4 000

Avfallsverksamheten
12702

Slite deponi

30 040

12703

Återvinningscentraler

13 301

12717

Hygieniserings- anläggning Fårö

12729

Farligt avfall skarphäll

12730

Slamtömningsplatser ARV

12731

Dagvatten Slurry Roma

12733

Insamling

22602

Maskiner och fordon avfall

1 791
27
2 500
750
500
5 050

6 100
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Nya projekt
NY
NY

Avfallsplan
Utbyte av containers
Summa investeringsutgifter
Avfallsverksamheten
Hamnverks affärsdrivande

1 300

2 300

2 300

2 300

500

1 500

500

500

500

53 959

14 200

15 600

13 100

10 500

8 500

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

-20

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

3 500

3 500
11 000

3 500
16 500

3 500

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7

7 425
46

3 000

12835
12836

Landanslutning el FL 5,6,7

12837

Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

1 922

12808

Omb terminal - nytt hamnavtal

2 500

12840

Renovering spont Holmen

4 000

4 000

11 508

250

4 000

Nya projekt
Rensmuddring Visby hamn
Summa investeringsutgifter

12850
12870
12872
12871
12873
12874

3 000
23 631

12 000

7 500

22 500

28 000

7 500

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
1 696
Servicebyggnad Rone
-165

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

1 500

2 000

2 000

3 000

2 000
1 000

Logistikyto hamnområdet Klinte
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Renovering Spont Holmen
Nya projekt
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby Gästhamn
Reinvest asfaltering Klintehamn
Summa investeringsutgifter
Totalsumma invest hamnar

2 644
4 549
2 000
250

3000
3 500

10 974
34 605

7 000
19 000

2 500
7 000
14 500

7 000
29 500

7 000
35 000

7 000
14 500

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25 112

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
11100

OVK

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

11016

Korpen 5 omb Visby norr

11017

Västerhejde kök och matsal

-3 161

11018

Hackspetten 14 renovering

-2 399

11020

Högbyskolan fritids nya kök

11023

Hackspetten 08 barnkortis

300

11024

Hytten renovering kontor SOF

442

11025

Solrosen 07 verksamhetsanp kök

316

11026

Lyckåkerskolan verksanp kök

11028

Hemsegården verksanp

-230

11030

Solrosen 02 ateljé

-232

-265

4
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

11031

Sanda skola tillbyggnad

11032

Fårösundsskolan 04 nytt kök

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

1 075

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 896

11543

Oljekonvertering fastighet

1 919

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen
Summa Fastighetsförvaltningsavdelningen

Budget
2020
-9

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

150

-10
2 314
52 094

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

53

81 369

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

585 046

256 185

272 610

286 810

278 210

379 660

315 251

105 110

107 610

107 610

107 610

107 610

Varav affärsdrivande verksam

269 795

151 075

165 000

179 200

170 600

272 050

Page 41 of 373

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/632
4 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Terra Novaskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor
finansieras genom internhyror.

Sammanfattning

Terra Novaskolans kök behöver byggas om. Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
innebär en utbyggnad av diskrum, 2 nya kylrum, nya ytskikt på väggar, golv och tak.
Det behövs nya köksutrustningar som kräver nya ventilationskåpor, ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler och don. Detta för med sig tillbyggnad av
ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver göras för att
komma fram med nya kanaler.
I juni 2019 publicerades Terra Novakökets handlingar för upphandling, men bara ett
anbud kom med högre pris än vad teknikförvaltningen hade i indikationspris för
projektet.
Teknikförvaltningen visste då att budgeten inte skulle räcka till och att ett äskade om
tilläggsanslag skulle krävas för investeringen.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1.6 miljoner kronor dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden (TN) beslutade i december 2019 omdisponera anslag med
1 600 000 kronor från investeringsanslaget för Terranovaköket till ombyggnad av
Gråboköket för att klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020.
Efter TNs beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terranovaskolans kök men finansiering
saknas med 5 700 000 kronor.
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Den nuvarande budgeten är 6 500 000 kronor. Enligt marknadspris idag och enligt
de inkomna anbuden i Gråboköket total budget för köksombyggnad i Terranova kan
vara ca 10 600 000 kronor.
Det saknas ca 4 100 000 kronor för ombyggnad av Terranovaköket och 1 600 000
kronor kommer att omdisponeras från Terranova till Gråbo. Totalt behövs ett
tilläggsanslag med 5 700 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Kapitalkostnader med 1 225 000
kronor ska finansieras genom internhyror. Avskrivningstiden är beräknad till 20 år.
Barn- och genusperspektiv : Ombyggnad av köket i gråboskolan ger medarbetarna en
bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen av
barnen.
Landsbygdsperspektiv – Terra Novaköket lagar mat till en av största grundskola i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringen innebär ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/597
6 mars 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Status och revidering av VA-planen 2030 med delplaner
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Enligt VA-planen finns 3 prioriterade områden;
Område 1 Fårö, område 4 Valleviken (norr/östra) och område 7 Visby.
Det har gjorts mycket för område 1 och 7, men mindre för område 4 som är
beroende av område 5 Norra Gotland. Här har det används mycket resurser för
samarbete med både Nordkalk och Cementa, och nu avvaktas beslut av
överklagandena. Eftersom överklagande kan ta mycket lång tid, så avvaktar VAavdelningen ett år innan ställning tas till hur försörjningen ska säkras för område 4
och 5.
Många resurser har används på att göra klart område 11 Katthammarsvik – Herrvik
och område 13 Södra Gotland. Prioriteringen har flyttat mot område 12 Tofta –
Klintehamn för att använda den stora kapaciteten som finns i Södra Gotlands
bräckvattenverk.
De uppskattade kostnaderna och resurserna som behövs för att genomföra planen
finns inte medtagen i ”Strategiskt plan och budget”, som VA har fått tilldelat med
125,0 Mkr per år. Det kommer sökas om tilläggsanslag till nya ledningen mellan
Sanda och Tofta samt nytt vattenverk i Visby, Tingstäde och Lärbro. Det kommer
även sökas tilläggsanslag om och när avloppsreningsverket i Visby ska byggs om, och
till området Visborg med dubbla spillvattenledningar. VA-avdelningen har
fortfarande ”nyckeltjänster” vakanta, där det inte finns personal med erforderlig
kompetens att tillgå. Konsulter utnyttjas i hög grad, men VA-anställd personal måste
förse konsulterna med information för att skapa förutsättningar för lyckade projekt.
Då VA-systemet (verk och ledningar) är ett komplext sammankopplat system, som
måste ha kontinuerlig drift, så är informationsmängden som måste överföras till
konsultuppdrag omfattande och tidskrävande.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund:
Att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten till Gotlands
invånare, verksamhetsutövare och besökare är en grundförutsättning för samhället.
Att kunna ta hand om spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt är
nödvändigt för att säkerställa välbefinnande både hos människor och miljö. Med ett
förändrat klimat och en planerad exploatering av bebyggelsen på Gotland påverkas
förutsättningarna att förse invånarna med dricksvatten och att omhänderta spillvatten
och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt.
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas med ett gemensamt namn för
VA‑försörjning, vilket innebär försörjning av vatten och avlopp. Arbetet med VAförsörjning på Gotland har ett tydligt mål, vilket finns formulerat som ”Vision för
Gotlands VA-försörjning 2030” som antogs av Regionfullmäktige i december 2017:
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten hållbara samhällsfunktioner på
Gotland. Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl
växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Somrar med vattenbrist, åldrande tekniska anläggningar, enskilda brunnar och
avloppsanläggningar som inte ger en tillfredsställande situation och planer för fortsatt
utveckling av bebyggelsen är några av de förutsättningar som behöver hanteras på
Gotland. Inom Region Gotlands organisation berörs många olika förvaltningar av
arbetet att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten och ett
ändamålsenligt omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Bland allmänheten
berörs alla som har en egen vattenbrunn eller egen anläggning för rening av
spillvatten eller omhändertagande av dagvatten.
De åtgärder som görs och som behövs även framåt är dels av akut karaktär för att
snabbt avhjälpa ett problem eller på kort tid möjliggöra en utveckling, dels av mer
långsiktig karaktär för att på sikt säkerställa en trygg och säker VA-försörjning.
För att skapa tydlighet i det helhetsgrepp som tas i VA-planen presenteras sju
delplaner.
VA-utbyggnadsplan (VUP)
I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår i
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få
ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av
spillvatten i ett större sammanhang. Respektive område har klassats utifrån tillgång
till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att ordna en godkänd
avloppsanläggning. Klassningen beaktar också samhällets utveckling och möjligheten
att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning. Både befintlig
och planerad bebyggelse beaktas i VA-utbyggnadsplanen
Drift-, underhåll-, och förnyelseplan (DUFP)
I Drift-, underhåll- och förnyelseplanen presenteras en sammanställning av statusen
på dagens allmänna VA-anläggningar. Samtliga vattenverk, avloppsreningsverk,
avloppsanläggningar och ledningar har sammanställts och ger en bild av kapacitet
idag och framåt, samt behov av åtgärder. Pågående eller planerade projekt för
respektive anläggning redovisas också.
Dagvattenplan (DVP)
Dagvattenplanen visar om vad som behöver ske för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering på Gotland. Även markavvattning och den problematik som kan
uppkomma till följd av markavvattning hanteras. Dagvattenplanen har arbetats fram
parallellt med en dagvattenhandbok som ska vara ett praktiskt stöd för arbete med
dagvatten inom Region Gotland. Dagvattenhandboken omfattar rutiner, checklistor
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som i första hand ska utgöra stöd till tjänstemännen i löpande arbete men som också
kan nyttjas i kommunikation med invånare.
Plan för enskild VA-försörjning (PEF)
Plan för enskild VA-försörjning hanterar de delar av VA försörjningen på Gotland
som inte Region Gotland ansvarar för. Detta inkluderar enskilda vattentäkter (stora
och små) och enskilda avlopp, men även gemensamhetsanläggningar,
avtalsanslutningar (VA föreningar). Planen sammanställer de rutiner som finns idag
för den enskilda VA försörjningen men identifierar också flera åtgärder framåt för att
förbättra statusen i anläggningarna och minska påverkan mellan olika anläggningar.
Brand- och släckvattenplan (BSP)
Brand- och släckvattenplan omfattar hela kedjan från förebyggande arbete mot brand
fram till sanering av fastigheter där brand skett. En sammanställning görs av vad som
gällt enligt tidigare beslut, hur arbetet sker idag och vad som behövs för att tydliggöra
ansvar och ekonomisk fördelning för det arbete som är förknippat med
brandsvattenförsörjning. Omhändertagande av släckvatten hanteras också och
behovet av informationsspridning och beredskapsplanering för att undvika att
vattenresurser blir påverkade till följd av släckvatten.
Innovationsplan (IP)
Innovationsplanen visar vad som bedöms vara kommande framgångsfaktorer för VA
innovationer på Gotland. Innovationsåtgärder som presenteras handlar dels om att
skapa ramar, forum och arbetsprocesser för att gynna innovation i Region Gotlands
organisation. Det finns även förslag på innovationsprojekt där det finns potential att
införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av
kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för VA försörjningen. Även pågående eller
nyligen avslutade innovationsprojekt presenteras.
Uppskattade resurser:
Uppskattade resurser (kostnader och tjänster) för genomförandet av åtgärderna finns.
I varje års budgetplanering förs åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta
görs en mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov baserad på bästa
tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden åtgärderna planeras, desto större är
osäkerheten i bedömningen.

Bedömning

VA-planen och delplanerna är uppdelad i fyra planperioder; 2018-2020, 2021-2024,
2025-2029 och 2030 och framåt.
Varje åtgärdsnummer (exempelvis VUP01 för VA-utbyggnadsplanens åtgärd nr 1) är
unikt och kommer följa VA-planen och delplanerna. De projekt som har tillkommit
och löpande tillkommer får ett eget åtgärdsnummer. Alla åtgärder som genomförs
ska kunna omfattas av strategin.
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Varje åtgärdsplan i VA-planen är uppdaterad med status enligt nedan färgkod.
Grå:

Planerad

Grönt:

Påbörjat och beräknad klart enligt plan

Gult:

Påbörjat och behöver mera tid än enligt plan

Rött:

Ej påbörjat och kommer senareläggas

Blå:

Planerad

Revideringar:
Efter 2018: Ingen statusuppdatering eftersom VA-planen antogs nov-2018
Efter 2019: VA-avdelningen uppdaterar alla åtgärdsplaner i delplanerna och VAplanen är med ovan färgkod. Samma gäller åtgärdsplaner per område i VA-planen.
Kartor per område är sekretess enligt OSL (2009:400) §§ 18.8 och 18.13 och är
därför flyttade till en bilaga. Annat behov av uppdatering föreligger ej.
Nedan beskrivs de konsekvenser som blir för varje område.
Efter 2020: Förutom statusuppdatering av åtgärdsplaner följs uppskattade resurser
upp och olika sammanställningar. Nästa planperiod 2021-2024 delas i två perioder,
2021-2022 och 2023-2024. Planperioderna 2025-2029 och från 2030 och framåt
förblir oförändrade.
Efter 2021: Samma som 2019.
Efter 2022: Ny mandatperiod och därmed ska strategin uppdateras för att gälla
åtminstone fram till 2034. Uppdatering eller revidering av VA-planen beror på den
nya strategin.
Efter statusuppdatering av VA-planen och delplanerna kommenteras alla åtgärder
som har fått färgmarkeringen gul eller röd. En sån status kan ge konsekvenser för det
aktuella området.
Område 1: Norr – Fårö och område 2: Norr - Fårösund
Det kan bli en mindre försening av den samlade utredningen av förutsättningarna för
lokal VA-försörjning på Fårö.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområden på Fårö och Fårösund är kvar som VA-utredningsområden.
Område 3: Norr – Kappelshamn
I utredningen inför att söka rådighet över vattenuttaget i Kappelshamn konstaterades
att vattentäkten som består av 2 brunnar vid kalkbrottet i Kappelshamn, ägs av Slite
Stenhuggeri AB. Det är ett 5 årig avtal som förlängs med 2 år i taget. Att söka
rådighet över en vattentäkt i närheten av en materialtäkt som har planer på att utöka
sin verksamhet, känns inte optimalt. Dessutom är kvaliteten och kvantiteten i
vattentäkten inte långsiktig hållbar. Flyttar åtgärden ”Rådighet över vattenuttag” tills
efter åtgärden om etablering av ny eller kompletterande vattentäkt är genomfört.
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Möjligheten att förstärka kapaciteten i Kappelshamn med en sammankoppling till
Lärbro/Slite finns beroende på tillgång till vatten från Nordkalk och/eller Cementa.
Någon riktad dialog med fastighetsägarna utanför verksamhetsområdet och utanför
planområde har inte ägt rum. Den information som VA-avdelningen har delgivit
fastighetsägare som har kontaktat oss är, att vi avvaktar slutlig dom för Nordkalks
kalkbrytning.
Område 4: Norr – Valleviken
Även området Norr/Östra är ett av de tre prioriterade områden med bland annat
Valleviken, och här har inga åtgärder påbörjats. För området Valleviken finns en risk
att tidsplanen försenas innan nya abonnenter kan ansluta sig.
Utredning av förutsättningarna för anslutning till Lärbro/Slite samt genomlysning av
alternativen är delvis påbörjade eftersom det har varit och är ett intensivt samarbete
med både Nordkalk och Cementa. Eftersom båda domsluten är överklagade så finns
ännu ingen möjlighet om förstärkning av dricksvatten. Därutöver finns två andra
alternativ som är ledning från Fårösund eller ett avsaltningsverk. De sista två
alternativen är inte undersökta.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområdet i Valleviken står kvar som VA-utredningsområde.
Någon riktad dialog med fastighetsägarna utanför verksamhetsområdet och utanför
planområde har inte ägt rum. Den information som VA-avdelningen har delgivit
fastighetsägare som kontaktat oss är att vi avvaktar slutlig dom för Nordkalk och
Cementas kalkbrytning.
Område 5: Norr – norra Gotland
För området norra Gotland finns en risk att tidsplanen försenas. Utredning för
förstärkt råvattentillgång är delvis påbörjad, eftersom det har varit och är ett intensivt
samarbete med Nordkalk och Cementa. Andra alternativa grundvattentäkter är inte
undersökt.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområdet på norra Gotland är kvar som VA-utredningsområde med
undantag av Hideviken. Mark- och miljödomstolen meddelade dom i Mål nr M217419 att tiden för när allmänna vatten- och spillvattentjänster senast ska tillgodoses
inom verksamhetsområdet Hideviken är den 31 december 2028. Därmed blir
Hideviken ett VA-utbyggnadsområde.
Område 6: Norr – Västris Tingstäde och Tingstäde samhälle
Följer planen.
Område 7: Norr – Visby
Visby är även ett av tre prioriterade områdena, även om det i första planperioden
endast har varit utredningsåtgärder. Utredning av förutsättningarna för förstärkt
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råvattentillgång är påbörjad och beräknas delvis vara klar mars 2020. Behovet är
större än tidigare beräknat varför planen behöver forceras för att undvika att dra
tillbaka antagna detaljplaner. Under området Visby har en ny åtgärd tillagts, nämligen
en samlad utredning som Visby VA-försörjning, även den beräknas delvis vara klar i
mars 2020.
Område 8: Norr – Träkumla
Följer planen.
Område 9: Norr – Åminne
Försening av åtgärden ”rådighet över marken där vattenverket står”, annars följs
planen.
Område 10: Söder – Roma/Dalhem
Åtgärden ”Utredning avseende förstärkt råvattentillgång med genomlysning av
alternativ reningsprocess och förutsättningar att sammankoppla med Visby/Tofta
blir försenat. Det finns en utredning och prisförslag för sammankoppling med Tofta,
men utredningen alternativ grundvattentäkt pågår och enligt plan ska provpumpning
ske sommarn 2020. Roma området blir snart ett område med anslutningsstop då de
två befintliga vattentäkterna nyttjas till fullo både i fråga om kvantitet och kvalitet.
Område 11: Söder – Katthammarsvik – Herrvik
Östergarnslandet är ett av de områden på Gotland som har påkallat VA-resurserna.
Ny intagsledning till råvattnet borrad, total ombyggnad av Katthammarsviks
vattenverk och lågreservoar samt hög reservoaren för att kunna förse en
gemensamhetsanläggning därifrån. Optimering av vattenverket i Herrvik beräknas
klart april 2020 med nyinstallation av ännu en linje med ultrafilter, därmed kan verket
producera 20 kubik per timma dygnet om.
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik byggs inte nytt, det befintliga renoveras och
kapaciteten ökas från 700 till 1000 PE?. Endast en renovering görs i väntan på
utredning av ETT avloppsverk för hela mellan och syd/östra Gotland.
Område 12: Söder – Tofta – Klintehamn
Planen är tidigarelagd för att kunna använda blandvattnet som finns vid södra
Gotlands bräckvattenverk. Ledningssträckningen som benämns
Västergarnsledningen blev inte utförd eftersom total utredning från vatten in i
Mölner vattenverk till vatten in i Tofta vattenverk har begärts. Den utredningen kom
fram till följande:
Ombyggning av Mölner vattenverk: pågår – beräknas klart maj 2020.
Ny ledning från Mölner till Klinte: pågår – beräknas klart maj 2020.
Ny ledning runt Klinte: Görs i egen regi under hösten 2020 och hela 2021.
Ny ledning från Sanda till Tofta: lämnat till projektavdelningen, bör vara under 2022.
Ombyggnad av Tofta VV: ej påbörjat.
Därmed byggs Tofta vattenverk om med rätt antal barriärer. Vattenverket
Loggarve/Klinte tas i närmaste planperiod ur drift, tills resurser finns och bygga om
det verket med rätt antal barriärer för grundvattentäkten Loggarve.
Page 49 of 373

6 (7)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/597

Område 13: Söder – Södra Gotland
Till detta område har nästan alla resurser används och kommer används en tid
framöver.
Vattenskyddsåtgärderna blir försenade. Tillstånd har inte sökts för nya Lojsta
vattentäkt och projekt avseende södra Gotlands bräckvattenverk kommer fortsätta.
Område 14: Söder – Ethelhem – Västringe
Åtgärden vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) kommer bli försenat.
Område 15: Söder – Burs
Följer ännu planen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-06
VA-plan https://www.gotland.se/102664
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

Enskilda vägar med statsbidrag
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner rapporten om enskilda vägar med statsbidrag.
2. Som ett led i att upphöra med driften av de enskilda vägarna med statsbidrag ger
tekniska nämnden teknikförvaltningen i uppdrag att identifiera vilka av de
enskilda vägar som regionen behöver få formell rådighet över.
3. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utforma en skriftlig
handlingsplan för hur återlämning av skötseln av driften till väghållaren ska ske
för övriga enskilda vägar med statsbidrag.

Sammanfattning

Utifrån teknikförvaltningens verksamhetsplan 2019 och dess prioriterade uppdrag
från tekniska nämnden vad avser landsbygdsutveckling har förvaltningen fått i
uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse av underhåll av enskilda vägar
med statsbidrag till de boende/fastighetsägare som nyttjar vägarna.
Under år 2019 har teknikförvaltningen i en rapport sammanställt regionens
åtaganden vad avser enskilda vägar utifrån de politiska beslut som gjorts sedan
kommunsammanslagningen år 1970. Den framtagna rapporten är ett underlag för
regionens vidare hantering av enskilda vägar. Rapporten redovisar och sammanfattar
det nuläge som regionen har att förhålla sig till i form av tidigare fattade beslut. Vilka
rättsliga begrepp och konsekvenser som berör enskilda vägar, en omvärldsbevakning
som belyser hur andra kommuner hanterat enskilda vägar samt olika modeller och
kostnader för hantering av enskilda vägar.
Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet av enskilda vägar ökar för
regionen. Att upphöra med skötsel av driften genom återlämning till väghållaren
skulle kunna vara ett led i att begränsa kostnaderna. För att återlämning ska kunna
ske på ett rättssäkert sätt behöver en skriftlig handlingsplan upprättas. Det är viktigt
att det i handlingsplanen bland annat framgår hur information ska förmedlas till de
som berörs, vilken typ av eventuellt bidrag regionen avser att bistå med och hur ett
eventuellt bidrag ska beräknas. Handlingsplanen behöver också innehålla vilken typ
av organiserad motpart regionen kräver, om driftbidrag ska utgå vilka krav ställer
regionen på motparten och hur det ska följas upp samt vilka ekonomiska
konsekvenser dessa åtaganden innebär för regionen.
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Att starta ett pilotprojekt, innan framtagande av handlingsplan, för återlämning av
enskild väg kan innebära framtagande av en prejudicerande modell för hantering av
övriga enskilda vägar vilket kan generera till förväntningar som inte regionen kan leva
upp till. För att kunna starta upp och genomföra ett pilotprojekt krävs också att det
finns avsatt budget och resurser för ändamålet.
Ärendebeskrivning

Region Gotland sköter idag 414 enskilda vägar med statsbidrag med en totallängd om
ca 830 kilometer, av dessa vägar är ca 430 kilometer grusad och övrig belagda.
Region Gotland får ca 6,5 miljoner kronor i statligt bidrag från Trafikverket, ett så
kallat driftsbidrag. Den totala kostnaden för skötseln av de enskilda vägarna är 15,5
miljoner kronor/år.
I samband vid de stora kommunsammanslagningarna som gjordes i hela Sverige
under 1960- och 1970-talen beslöt många kommuner att ta över driften av enskilda
vägar som erhöll statsbidrag. Statsbidragen täckte ursprungligen stora delar av
kommunens kostnader för driften. Efterhand har statsbidragen minskat samtidigt
som kommunens kostnader för driften av de enskilda vägarna har ökat.
År 1970 fattade de sammanläggningsdelegerade beslut om bestämmelser för det
kommunala underhållet av de enskilda vägarna inom Gotlands kommun. På grund av
förändringar som genererade minskningar av det statliga driftbidraget och
kommunfullmäktiges beslutade budget, beslutade tekniska nämnden på mitten av
1990-talet att inte längre sköta driften av de vägar som inte erhöll statligt driftbidrag.
På grund av ytterligare besparingskrav beslutade tekniska nämnden i slutet av 2010talet att upphöra med snöröjning på de enskilda vägarna som inte erhåller statligt
driftbidrag samt avbryta driften av natur-, kultur- och sommarvägar.
Det finns inte några lagkrav om att en kommun ska sköta eller ge kommunalt bidrag
till enskilda vägar ändå gör en större del av Sveriges kommuner det ändå. Fler
kommuner har börjat titta på olika modeller för återlämning av driften av de enskilda
vägarna men även hur man ska gå till väga för att överta väghållningsansvaret.
För att kunna få ett väghållningsansvar krävs rådighet. Att tillskapa rådighet det vill
säga rätt att på något sätt ta eller använda annans mark för ett specifikt ändamål kan
göras genom markförvärv eller olika typer av upplåtelser med stöd av bland annat
jordabalken, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. Genom upprättande och
antagande av vägplan kan staten genom Trafikverket få rådighet genom vägrätt. En
kommun kan tillskapa underlag för rådighet av allmänna platser genom
detaljplaneläggning och kommunalt huvudmannaskap.
Av de kommuner som rapporten har tittat närmare på och som har beslutat om en
översyn av sitt åtagande vad avser driften av enskilda vägar har hänvisat till att det är
en fråga om rättvisa och likabehandling, att det finns behov av tydlighet då det råder
oklarheter i vissa ansvarsområden samt att det finns ekonomiska utmaningar inom
kommunerna. Besluten har i många av de berörda kommunerna hanterat både de
enskilda vägar som ska återlämnas till fastighetsägarna och de enskilda vägar som
kommunen bör pröva att överta ansvaret för. För att nå ut till berörda har
kommunerna hållit i informationsmöten, i en av kommunerna har man även lämnat
in ansökningar om lantmäteriförrättningar för de vägar som berörs för att på så sätt
nå ut till de berörda. Som incitament vid en återlämning har kommunerna beslutat att
under vissa förutsättningar lämna bidrag eller utföra skötsel av de enskilda vägarna i
någon form.

Page 52 of 373

2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/625

Rapporten tar upp tre alternativa modeller för hantering av enskilda vägar avseende
ansvar för driften och väghållningen samt kostnader för dessa. De tre alternativen är:
1. Oförändrat, det vill säga vägsamfälligheterna/samfällighetsföreningarna
förblir väghållare och kommunen sköter driften enligt de kommunala
åtagandena genom gällande beslut.
2. Återlämning av driften till de som nyttjar vägen, det vill säga genom beslut
avsäger sig regionen sig de kommunala åtaganden och överlämnar driften till
väghållaren.
3. Regionen övertar väghållningen och utför driften genom beslut i form av
detaljplaneläggning med kommunalt huvudmannaskap.
Konsekvenserna för ett oförändrat läge är att det medför en fortsatt otydlighet kring
rådighet och ansvar för den enskilda vägen. Differensen mellan den totala
driftkostnaden och det statliga driftbidraget kommer även fortsättningsvis behöva
täckas av skattemedel. För de övriga två modellerna blir rådighet och ansvar tydligt.
Kostnaderna är beroende av vilken hantering som väljs vid en återlämning av driften
det vill säga beslut om organiserad motpart och bidrag i någon form eller inte. Vid ett
övertagande av väghållningen kan kostnader täckas av nya byggrätter och uttag av
gatukostnader.
Bedömning

För de flesta av de 414 enskilda vägarna som regionen idag sköter driften på saknar
regionen rådighet över. Genom att överlämna skötseln av driften till den faktiska
väghållaren blir ansvaret och rådigheten tydlig. En överlämning kan också vara en
fråga om rättvisa då det redan idag finns många enskilda vägar som regionen inte
sköter, bland annat de som regionen beslutade år 1996 att upphöra med driften på
eftersom de inte längre erhöll statligt driftbidrag.
Risken om regionen beslutar att man ska överlämna skötsel av driften till väghållaren
är att vägen i framtiden stängs av och den generösa åtkomsten på Gotlands enskilda
vägar begränsas. Om det däremot finns en aktiv förening som erhåller statligt
driftbidrag måste vägarna även fortsättningsvis hållas öppna. Detta är även något
som regionen skulle kunna ställa som krav vid en eventuellt erläggande av bidrag till
väghållaren.
Det finns flera tätorter som exempelvis Fårösund, Ljugarn och Klintehamn som till
större delen har enskilt huvudmannaskap, det vill säga där de boende i området ska
ansvara för de allmänna platserna, men där regionen sköter driften av vägarna.
Genom att göra en översyn av de enskilda vägar som regionen bör sköta och
detaljplanelägga med kommunalt huvudmannaskap blir rådighet och ansvaret även
här tydligt.
Som ett led i att upphöra med skötsel av driften och återlämning till väghållaren av
de enskilda vägarna med statsbidrag behövs det först identifieras vilka av de enskilda
vägar som regionen behöver få rådighet över samt att det utformas tydliga
instruktioner, i form av en skriftlig handlingsplan, för hur hanteringen av
upphörandet ska ske och om det ska utgå någon form av bidrag.
Beslutsunderlag

Rapport Enskilda vägar med statsbidrag
Tjänsteskrivelse 2020-02-18

Page 53 of 373

3 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/625

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Page 54 of 373

4 (4)

RAPPORT

Enskilda vägar
med statsbidrag
- utredning
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum 2020-03-18
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr TN 2020/625
Version [1.0]

Enskilda vägar med statsbidrag
Innehåll
Bilagor: .........................................................................................................................2
1. Inledning ..................................................................................................................3
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 3
1.2 Syfte ................................................................................................................................ 3

2. Kommunalt åtagande ...............................................................................................3
2.1 Historik............................................................................................................................. 3
2.2 Politiska beslut .................................................................................................................. 3
2.3 Nuläge ............................................................................................................................. 4

3. Enskilda vägar ..........................................................................................................5
3.1 Innebörden ....................................................................................................................... 5
3.2 Väghållare ........................................................................................................................ 6
3.3 Kriterier för att få statsbidrag............................................................................................... 6

4. Rådighet och ansvar .................................................................................................6
4.1 Huvudmannaskap i detaljplaneläggning ................................................................................. 6
4.2 Äldre lagstiftning................................................................................................................ 7
4.2.1 Vägsamfällighet .............................................................................................................. 7
4.2.2 Vägförening.................................................................................................................... 7
4.3 Samfällighetsförening ......................................................................................................... 7
4.4 Marksamfällighet................................................................................................................ 8
4.5 Gemensamhetsanläggning................................................................................................... 8
4.6 Markägande ...................................................................................................................... 8

5. Omvärldsbevakning – andra kommuner ..................................................................8
5.1 Kävlinge ........................................................................................................................... 9
5.2 Härjedalen ...................................................................................................................... 10
5.3 Leksand.......................................................................................................................... 10
5.4 Sundsvall ........................................................................................................................ 10
5.5 Borgholm ........................................................................................................................ 11
5.6 Eskilstuna ....................................................................................................................... 11
5.7 Värmdö .......................................................................................................................... 12

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats
Page 55www.gotland.se
of 373

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Enskilda vägar med statsbidrag

6. Beslut som påverkar kommunalt åtagande ...........................................................13
6.1 Rättsfall .......................................................................................................................... 13
6.2 Förändringar av det statliga driftbidraget ............................................................................. 14

7. Modeller och kostnader ..........................................................................................14
7.1 Oförändrat ...................................................................................................................... 14
7.2 Återlämning .................................................................................................................... 15
7.3 Övertagande ................................................................................................................... 16

8. Sammanfattning och förslag på hantering av enskilda vägar ...............................17
8.1 Inspel från andra organisationer......................................................................................... 18
8.2 Vidare hantering av enskilda vägar ..................................................................................... 18
8.3 Pilotprojekt ..................................................................................................................... 19

Bilagor:

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Bilaga 1, De Sammanläggningsdelegerades beslut från år 1970
Bilaga 2, Beslut om utökning av budgetramar från år 1995
Bilaga 3, Beslut av Tekniska nämnden om underhåll av enskilda vägar utan statsbidrag från
år 1996
Bilaga 4, Beslut av Tekniska nämnden om upphörande av snöröjning för enskilda vägar
från år 2016
Bilaga 5, Beslut av Tekniska nämnden om att avbryta drift och underhåll av natur-, kulturoch sommarvägar år 2019

Page 56 of 373

2 (19)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Enskilda vägar med statsbidrag

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Utifrån Teknikförvaltningens verksamhetsplan för år 2019 och dess prioriterade uppdrag
från tekniska nämnden vad avser landsbygdsutveckling så har förvaltningen fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för överlåtelse av underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
till de boende/fastighetsägare som nyttjar vägarna. Under år 2018 påbörjade Teknikförvaltningen en dialog med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn och När. Målet för år
2019 var att fortsätta dialogen och bedöma förutsättningarna för pilotprojekt i lämpligt område.
1.2 Syfte

Utredningens syfte är att belysa konsekvenserna av en överlåtelse i form av förslag till modeller, där Region Gotland behandlar liknande vägar på samma sätt och vilka uppskattade
kostnader val av modell medför. Utredningen ska kunna ligga som underlag för beslut vid
val av framtida pilotprojekt.

2. Kommunalt åtagande
2.1 Historik

I samband vid de stora kommunsammanslagningarna som gjordes i hela Sverige under
1960- och 1970-talen beslöt många kommuner att ta över driften av enskilda vägar som erhöll statsbidrag. Statsbidragen täckte ursprungligen stora delar av kommunens kostnader
för driften. Efterhand har statsbidragen minskat samtidigt som kommunens kostnader för
driften av de enskilda vägarna har ökat.
2.2 Politiska beslut

Kommunsammanslagningen på Gotland har påverkat Region Gotland av nedanstående beslut.
År 1970 tog de Sammanläggningsdelegerade beslut om bestämmelser för det kommunala
underhållet av de enskilda vägarna inom Gotlands kommun i enlighet med arbetsutskottets
förslag som innehöll följande punkter.



Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18





att kommunen omhändertar underhållet omfattande snöröjning, grusning, buskröjning, sladdning,
hyvling och reparation av vägar och broar på samtliga enskilda vägar inom Gotlands kommun,
vilka leda till och från fast bostadsbebyggelse och överstiger en längd av 100 m
att kommunen åtager sig dammbindningen av de för snöröjning mm omhändertagna enskilda
vägarna på de delar som går förbi fast bostadsbebyggelse och i övrigt på de delar som efter gatukontorets bedömande är nödvändigt
att kommunen åtager sig sandningen av de för snöröjning mm omhändertagna enskilda vägarna
inom tätorter och att vägarna utanför tätorterna sandas i enlighet med kommunernas tidigare åtaganden och efter gatukontorets bedömande
att dammbindning av vägar till badstränder, vilka är sk "turistvägar" sker i den mån gatukontoret finner det erforderligt
att för åbekommande av kommunalt underhåll av enskild väg, i den mån vägen icke tidigare är
övertagen för kommunalt underhåll, erfordras skriftlig framställning därom från berörda fastighetsägare och iordningsställande av vägen till samma standard som för erhållande av statsbidrag
till underhåll av därtill berättigade vägar
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År 1995 halverades de statliga bidragen för drift och byggande av enskilda vägar. Det innebar för Gotlands kommun en minskning av bidraget med 3 200 000 kronor. För att upprätthålla kommunens åtagande vad avsåg underhåll av enskilda vägar i motsvarande omfattning beslutade tekniska nämnden utökning av budgetramarna med motsvarande belopp.
År 1996 fattade tekniska nämnden beslut om besparingar vad avser underhåll av enskilda
vägar utan statsbidrag med anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget. Detta innebar att sommarunderhållet hyvling, grusning, slåtter, siktröjning, diken, trummor, kantskärning och eventuell dammbindning från och med hösten år 1996 skulle skötas av den
enskilde markägaren eller nyttjaren av vägen. Tekniska nämnden erbjöd fortsatt snöröjning
på enskilda vägar utan statsbidrag under förutsättning att en vägförening eller motsvarande
bildades för dessa vägar. Besiktning av vägarna skulle utföras av gatukontoret inför vintersäsongen.
År 2016 beslutade tekniska nämnden att snöröjningen av enskilda vägar utan statsbidrag på
Gotland skulle upphöra hösten år 2016. Det innebar att en hel del kortare enskilda vägar
runt om på ön fortsättningsvis inte kom att snöröjas. Efter hösten år 2016 blev ägarna och
användare av aktuella vägar ansvariga att ombesörja snöröjningen. Det totala omfånget berörde cirka 40 mil väg runt om på ön.
År 2019 i juni beslutade tekniska nämnden att avbryta drift och underhåll av natur-, kulturoch sommarvägar med anledning av besparingsbeting. Totalt omfattades 81,9 kilometer
väg.
2.3 Nuläge

Region Gotland sköter idag 414 enskilda vägar med statsbidrag med en totallängd om ca
830 kilometer, av dessa vägar är ca 430 kilometer grusad och övrig belagda. Region Gotland får ca 6,5 miljoner kronor i statligt bidrag från Trafikverket, ett så kallat driftsbidrag.
Den totala kostnaden för skötseln av de enskilda vägarna är 15,5 miljoner kronor/år. Av
den totala kostnaden är 1,5 miljoner kronor avsatta för tätortsvägar utanför Visby men för
att klara de krav som ställs för att erhålla driftsbidrag går de istället till de enskilda vägarna.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Ungefär 2,5 miljoner kronor per år är avsatta för de vägar som regionen är skyldig att sköta,
det vill säga de vägar med kommunalt huvudmannaskap som finns i Visby, Slite, Hemse
samt del av Klintehamn, Fårösund och Roma.
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Översikt av de 414 enskilda vägar med statligt driftbidrag som Region Gotland sköter år 2019.

3. Enskilda vägar
3.1 Innebörden

Någon lagstadgad definition av begreppet enskild väg finns inte. Av Regeringens proposition 1996/97:92 förs ett resonemang om att alla vägar som inte enligt 1 § väglagen är att
anse som allmänna, det vill säga i praktiken vägar för vilka inte staten eller en kommun är
väghållare är att ses som enskilda. De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges
vägnät. Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag, så kallat statsbidrag, till enskilda vägar för
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att de ska hållas öppna för främmande/genomfartstrafik och för att de ska kunna utgöra en
del av det allmänna vägnätet.
3.2 Väghållare

Staten, genom Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller
enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.
Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här:
•Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna
vägar som ingår i kommunal väghållning.
•Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar genom beslutade detaljplaner med
kommunalt huvudmannaskap.
•Enskilda vägar förvaltas av vägsamfälligheter/vägföreningar/samfällighetsföreningar eller
av enskild markägare.
Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är
finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift.
Väghållare för enskilda vägar, detta inkluderar gator inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap, är ofta en organisation, till exempel en samfällighetsförening och i
vissa enstaka fall en enskild markägare.
3.3 Kriterier för att få statsbidrag

För att en väg ska få årligt statsbidrag, statligt driftbidrag, ska den vara cirka 1 kilometer eller längre och tillgodose ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det
rörliga friluftslivet. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som
uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag. Väghållningen ska vara ordnad
i någon form av organisation eller genom en överenskommelse som godkänts av Trafikverket. Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl. Trafikverket genomför årlig tillsyn av ca 1/5 av alla statsbidragsvägar per år, vid tillsyn upprättas ett
protokoll. Protokollet upplyser väghållaren vilka åtgärder som måste vidtas för att behålla
det driftsbidraget. I protokollet framgår även allmänna råd till väghållaren, vad som bör göras för att optimera vägkvalitén, men är inte alltid ett krav för att behålla driftsbidraget.

4. Rådighet och ansvar
Rådighet i detta sammanhang menas att tillskapa rätt att på något sätt ta eller använda annans mark för ett specifikt ändamål. Detta kan göras genom markförvärv och olika typer av
upplåtelser med stöd av bland annat jordabalken, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. Genom upprättande och antagande av vägplan kan staten genom Trafikverket få rådighet genom vägrätt. En kommun kan tillskapa underlag för rådighet genom detaljplaneläggning.
4.1 Huvudmannaskap i detaljplaneläggning

Genom detaljplaneläggning kan kommunen tillskapa underlag för rådighet över allmänna
platser såsom t ex gator och grönytor. Huvudregeln, enligt plan- och bygglagen, är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser i detaljplanen. Det krävs särskilda skäl för
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att en kommun ska kunna avsäga sig huvudmannaskapet. Staten kan aldrig vara huvudman
för allmän plats i en detaljplan även om man är väghållare för en allmän väg. När kommunen är huvudman för allmän plats har den rätt att när så behövs lösa in mark och skyldig
att göra det om fastighetsägaren begär det. Kommunen ska svara för underhållet av gator
och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Den skyldigheten består
även om detaljplanen för området upphävs. För att överlämna ansvaret måste en ny detaljplan upprättas eller att en gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning.
Om kommunen inte är huvudman för allmänna platser i detaljplanen ligger ansvaret för
byggande, drift och underhåll på de enskilda fastighetsägarna som nyttjar de allmänna platserna. Skyldigheten att förvalta den allmänna platsen hanteras normalt genom att en gemensamhetsanläggning bildas.
4.2 Äldre lagstiftning

Den rättsliga regleringen av enskilda vägar i Sverige har sin grund i 1907 års lag om enskilda
vägar. Lagen behandlade enskilda vägar på landet. 1907 års lag ersattes därefter av lagen
1926 om enskilda vägar. Lagen gällde både på landsbygden samt inom de områden i stad
som inte var planlagda för bebyggelse. År 1940 ersattes 1926 års lag med lag (1939:608) om
enskilda vägar (EVL). I EVL reglerades tre former av fastighetssamverkan för att tillgodose
behovet av väg, enskilda vägar inom landsbygden, vägar inom områden med tät bebyggelse
och skogsbilvägar.
År 1998 ersattes EVL med anläggningslagen (AL) detta innebar att samfälligheter enligt
EVL från och med då är att ses som gemensamhetsanläggningar enligt AL. Från och med
år 1998 var det inte längre möjligt att bilda nya vägföreningar. Möjligheten att bilda vägsamfällighet upphörde redan år 1974. Sedan år 1998 är både vägsamfälligheter och vägföreningar (förutsättningen är att det finns fastställda stadgar) att anses som samfällighetsföreningar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Vägsamfälligheter och vägföreningar får dock behålla sin firma och stadgar förutsatt att de inte strider mot SFL.
4.2.1 Vägsamfällighet

Enlig 2 kap. EVL kunde vägsamfällighet bildas för enskilda vägar inom landsbygdsområden. Kapitlet innehöll regler om bildande och förvaltning av vägsamfällighet.
4.2.2 Vägförening

Inom områden med tätare bebyggelse bildades vägföreningar enligt 3 kap. EVL. Avgränsningen av kretsen av fastigheter som är anslutna till en vägförening avgjordes av en områdesgräns. Alla fastigheter inom området blev automatiskt anslutna till föreningen. Även nya
fastigheter som bildats inom området blev automatiskt anslutna.
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4.3 Samfällighetsförening

Samfällighetsförening är en juridisk person med rätt att ingå förbindelser och förvärva rättigheter. En samfällighetsförening bildas vid sammanträde som hålls av Lantmäteriet. En
samfällighetsförening är direkt kopplad till en samfällighet, för att en samfällighetsförening
ska kunna bildas måste det finnas en samfällighet att förvalta. Medlemskapet i en samfällighetsförening är direkt förenat med delägarskapet i den samfällighet som föreningen förvaltar. Den som förvärvar en fastighet, som har del i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening, blir automatiskt medlem i föreningen. Det finns flera olika typer av samfälligheter de vanligaste är marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
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4.4 Marksamfällighet

Ett markområde som tillhör flera olika fastigheter gemensamt är en samfällighet. Begreppet
samfällighet används i fastighetssammanhang även för andra former av gemenskap mellan
olika fastigheter. För att samfällighetsbegreppet inte ska blandas ihop används ofta benämningen marksamfällighet för samfällda markområden. Varje fastighet har en bestämd andel
i marksamfälligheten som tillhör fastigheten oberoende av vem som äger den. Vid överlåtelse av fastighet som har del i en marksamfällighet följer andelen alltid med. Många av dagens marksamfälligheter är rester av äldre markanvändning och regelsystem. Det innebär
att det idag finns marksamfälligheter som inte fyller något praktiskt behov för de fastigheter
som har del i dem. Tidigare var det t ex vanligt att vägarna i en by var samfällda, d v s de
utgjorde marksamfälligheter för byns fastigheter. Idag kan dessa vägar ha ersatts av helt nya
vägar. Det kan också vara så att de samfällda vägarna aldrig blev byggda. När någon ändring inte har gjorts i fastighetsindelningen, finns de dock kvar som samfälligheter i rättslig
bemärkelse även om den inte är synliga på marken.
4.5 Gemensamhetsanläggning

Med stöd av anläggningslagen kan anläggning som är gemensam för flera fastigheter och
som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse inrättas som gemensamhetsanläggning
genom en lantmäteriförrättning. Med anläggning menas bland annat vägar, vatten- och avloppsanläggningar, bryggor, garage med mera. Ägandet av gemensamhetsanläggningen är
direkt knuten till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Vid överlåtelse av
en fastighet, som deltar i en gemensamhetsanläggning, följer därför rätten till gemensamhetsanläggningen med. En kommun i egenskap som kommun kan inte delta i en gemensamhetsanläggning men kommunägda fastigheter kan delta i en gemensamhetsanläggning.
Fastighetsägarna samverkar och har regler för att bygga och sköta gemensamhetsanläggningen utifrån beslut som meddelats vid lantmäteriförrättning. Fördelning av de kostnaderna som är förknippade till gemensamhetsanläggningen regleras i form av särskilt andelstal för varje fastighet. Regionen i egenskap som kommun kan initiera en lantmäteriförrättning utan att för den delen äga någon fastighet som ska delta i gemensamhetsanläggningen.
4.6 Markägande

Som markägare finns ingen automatisk skyldighet att hålla enskilda vägar öppna och körbara för allmänheten. Dessa skyldigheter är direkt sammankopplade till statligt driftbidrag,
detaljplaneläggning och/eller bildande av gemensamhetsanläggning.
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Om en fastighet under lång tid använt en väg över annans mark kan inte markägaren utan
vidare stänga av vägen. För att stänga av vägen måste markägaren få fastställt att grannen
inte har rätt att använda vägen. Han får då stämma grannen vid tingsrätten och begära att
domstolen fastställer att grannen inte har rätt att köra där. I många sådana fall är underhållsfrågan olöst även om en tvist skulle resultera i att rätt till väg finns. Underhållsfrågan
för enskilda vägar kan lösas genom bildande av gemensamhetsanläggning.

5. Omvärldsbevakning – andra kommuner
Diskussioner kring det framtida väghållningsansvaret och driften av de enskilda vägarna har
förts i Sveriges kommuner sedan 2000-talets början och förmodligen redan tidigare. Många
kommuner har avslutat sina tidigare åtaganden om att utföra driften av enskilda vägar och
har istället infört kommunala bidrag till föreningarna för att täcka en del av kostnaderna för
driften.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde år 2007 en sammanställning över kommunernas engagemang av den enskilda väghållningen i skriften ”Här slutar allmän väg”. I
skriften framgår att kommunerna har hanterat frågan om väghållningsansvaret och drift av
enskilda vägar på olika sätt. Vid en enkätundersökning som skickades ut till samtliga 290
kommuner, där 247 svarade, framkom att 90 % av dessa kommuner ger bidrag eller sköter
enskilda vägar medan 10 % vare sig sköter eller ger bidrag till enskilda vägar.
Det finns inte några lagkrav om att en kommun ska sköta eller ge kommunalt bidrag till enskilda vägar, ändå gjorde 90 % av kommunerna det vid tidpunkten för förfrågan (år 2005).
Aktuell rapport har tittat närmare på nedanstående kommuner i Sverige och hur de har
hanterat de enskilda vägarna. De aktuella kommunerna har både en geografisk spridning
och antalet innevånare skiljer sig från drygt 3000 invånare till drygt 67 000 innevånare.
5.1 Kävlinge

År 2017 beslutade kommunfullmäktige i Kävlinge att tidigare beslut, om kommunal drift av
enskilda vägar från år 1977, upphävs. Kävlinge kommun har sedan år 1977 erhållit statligt
bidrag för skötsel av enskilda vägar. Som en följd av beslutet från år 1977 tecknade kommunen avtal med respektive vägförening om utförande av driften. Avtalen gäller tillsvidare
med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Kommunfullmäktiges beslut från år
2017 innebar att driften på sikt ska utföras av huvudmännen för de enskilda grusvägarna,
det vill säga vägföreningarna. Fullmäktige beslutade vidare att kommunen inte skulle åta sig
att utföra driften av enskilda grusvägar för nybildade samfällighetsföreningar, det vill säga
kommunen skulle inte teckna några nya driftavtal gällande enskilda grusvägar.
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År 2015 påbörjade Kävlinge kommun en utredning som skulle undersöka framtiden för
vägföreningarna i kommunen. Utredning låg som underlag för kommunfullmäktiges beslut
år 2017. Utredningen visade på tre kategorier av vägar som kommunen enligt avtal åtagit
sig att utföra driften på.
1. Enskilda asfalterade vägar med belysning inom detaljplanerat område - utan statsbidrag
2. Enskilda asfalterade vägar - med statsbidrag
3. Enskilda grusvägar - med statsbidrag
Sammantaget omfattades ca 30 stycken vägar med statsbidrag. Kostnaden för driften av
grusvägarna var år 2013, 710 000 kronor. Projektgruppen som tog fram utredningen i dialog med Tekniska nämndens presidium kom fram till tre hanterbara alternativ:
 Oförändrat, det vill säga vägföreningarna förblir huvudman och kommunen sköter
driften enligt gällande avtal.
 Driften återlämnas till vägföreningarna, det vill säga avtalen med vägföreningarna
sägs upp, vägföreningarna utför driften av vägarna och erhåller kommunalt bidrag
för utförande av driften.
 Kommunen övertar huvudmannaskapet och utför driften, det vill säga avtalen med
vägföreningarna sägs upp, kommunen övertar huvudmannaskapet för vägarna och
blir därmed väghållare och övertar driftsansvaret.
Det alternativ som man valde att gå vidare med vad avser enskilda grusvägar var alternativ
2, det vill säga en återlämning av driften. För att nå ut till de berörda vägföreningarna valde
kommunen att arrangera informationsmöten. En utmaning för kommunen var dock att
kommunicera återlämningen av driften på de berörda vägarna, då flertalet vägföreningar i
princip inte existerade. Det gjorde det näst intill omöjligt att kalla till ett informationsmöte.
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Kommunen beslutade också att ett vägbidragsreglemente skulle tas fram och beslutas. Det
kommunala driftsbidraget avsågs täcka vägföreningarnas beräknade driftskostnader upp till
100 procent, när det statliga bidraget har borträknats.
Under hösten år 2019 beslutade Kommunstyrelsen att inte gå vidare med arbetet kring de
vägar som utredningen föreslog att kommunen skulle överta ansvaret för (enskilda asfalterade vägar med belysning inom detaljplanerat område) eftersom kostnaderna blev för stora.
5.2 Härjedalen

Härjedalens kommun har fattat beslut om att från och med 1 oktober år 2020 tar kommunen inte längre något ansvar för att snöröja och underhålla enskilda vägar utanför tätorterna. Däremot föreslår kommunen att det kommunala bidraget till drift av enskilda vägar
behålls, men sänks till maximalt 1 000 kronor per fastighet med fastboende.
Även i tätorterna vill samhällsbyggnadsutskottet att kommunen inte ska ansvara för snöröjning och underhåll av vägar och gator där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är praktiskt möjligt. I tätorterna är processen mer komplicerad och tar
längre tid. Den ska vara avslutad senast 1 juni år 2023.
5.3 Leksand

I Leksands kommun finns 33 mil enskilda vägar som kommunen har skött på frivillig basis
åt fastboende sedan 1970-talet. År 1972 beslutade Leksands kommun att ta på sig ansvaret
för att sköta enskilda vägar i anslutning till byar och där fastboende fanns. Kommunfullmäktige beslutade år 2016 att ”klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i
Leksands kommun” vilket innebär ett ökat ansvarstagande för fastighetsägarna. Skälet är att
med nuvarande ordning har inte investeringar i vägarna gjorts i tillräcklig omfattning och
det råder oklarheter i vissa ansvarsområden.
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Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar väghållningsorganisation i hela kommunen.
Detta genom att de enskilda vägarnas ägare tar ansvar för investeringar och upprustning,
medan kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd till skötsel. Det innebär bland
annat att kommunen fortsätter sköta snöröjning, sandning, grushyvling och dammbindning
enligt beslutat regelverk.
För att få del av den kommunala skötseln eller stöd till skötsel så ställer kommunen krav på
att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de enskilda vägarna ska ingå i en
gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Leksands kommun
har ansökt om lantmäteriförrättning avseende de enskilda vägar som idag sköts av kommunen. Det ska ses som en möjlighet till en snabbare hantering av processen. Kommunen har
beslutat att ge ekonomiskt bidrag till en del av förrättningskostnaden för fastigheter med
fastboende. Detta beslut blev dock överklagat och beslut har nu tagits i kammarrätten
att det var ett sätt att särbehandla kommunmedlemmar och beslutet stred därmed mot likställighetsprincipen. Kommunens beslut i den delen upphävdes.
De första anläggningsförrättningarna startade under februari år 2019 alla förrättningar väntas vara klara år 2022.
5.4 Sundsvall

År 2002 stod Sundsvall inför stora ekonomiska utmaningar. Alla avdelningar fick i uppdrag
att plocka fram underlag var besparingar kan genomföras. Gatuavdelningen föreslog att de
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kunde sluta sköta driften av enskilda vägar. Ett annat skäl var att det fanns många enskilda
vägar som kommunen inte skötte och det ansågs vara en rättvisefråga eftersom många boende hade en kortare vägsträcka. Sundsvall hade 80-85 enskilda vägar men alla vägar påverkades inte av besparingskravet. Vägar som slutade vid Trafikverkets väg återlämnades. Idag
har Sundsvalls kommun kvar 20- 25 stycken enskilda vägar. Under början av 1960-talet
fanns det vägföreningar som skötte dessa vägar, men i samband med kommunsammanslagningen så beslutade kommunen att de skulle sköta dessa vägar. År 2002 beslutades det att
de enskilda vägarna skulle lämnas över. Vägarna skulle överlämnas i ett ”anständigt skick”.
Vilket innebar att en mycket högre standard än den som Sundsvall i övrigt har. Efter detta
informerades samtliga berörda att överlämning kom att ske och att de skulle ta över
vägarna och ansvara för de driftkostnader som skulle tillkomma.
Sundsvall kommun höll informationsmöten med de berörda och det blev motstånd, men
eftersom det redan fanns politiskt förankrade beslut kring besparingar så kom man att genomföra överlämningen. Kommunen rekommenderade de berörda att bilda gemensamhetsanläggningar för att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela kostnaderna för vägen,
vilket de berörda gjorde.
Summeringen var att det gick betydligt bättre än Sundsvalls kommun anat att det skulle gå
att överlämna ansvaret till föreningarna. Kommunen avsatte ca 16 miljoner kronor på dessa
vägar för att rusta upp dem. Det är oklart hur många kilometer totalt som rustades upp
men den längsta vägen var 5 kilometer lång.
5.5 Borgholm

Borgholms kommun arbetar med driftbidrag. I Borgholms kommun finns ca 130 stycken
samfällighetsföreningar som kommunen betalar ut stöd till. Den totala summan som fördelas på dessa 130 föreningar är ca 1 miljon kronor. (950 000 kronor). Summan som budgeteras är densamma för varje år.
Av denna summa får respektive vägförening bidrag i antal kronor per vägmeter beroende
på vilken beläggning det är på vägen.
I Borgholms kommun finns det 3 större orter. Det är Borgholm, Köpingsvik och
Byxelkrok. Det är enbart Borgholm som sköts av kommunen. Köpingsvik och Byxelkrok
sköts av varsin förening. Denna metod har använts så långt tillbaka som de ansvariga för
betalningarna kan minnas.
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5.6 Eskilstuna

I samband med kommunsammanslagningen år 1971 tog kommunen över drift och underhållsansvaret för många bebyggelsegrupper och erhöll bidragen som ersättning. Byggnadsplanerna ändrades inte vilket innebär att det fortfarande var enskilt väghållarskap, med mer
eller mindre aktiva föreningar. Därmed har kommunen inte heller haft möjlighet att göra
investeringar i en anläggning som kommunen inte äger. Det är de vägföreningarna (inklusive inaktiva) som har det juridiska ansvaret gentemot 3:e man.
Eskilstuna kommun fattade beslut år 2004 om att kommunen skulle pröva att överta huvudmannaskapet för enskilda vägar och gemensamhetsanläggningar samt beslutade kommunen att på grund av rättviseskäl mellan olika föreningar, skulle upphöra med kommunala
åtaganden på enskilda vägar i form av vinterväghållning och övrig drift senast den 1 november år 2006. Någon enhetlig norm för kommunala driftbidrag har aldrig funnits. Man
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konstaterade vidare att kommunerna inte har någon reglerad skyldighet att ge bidrag till enskild väghållning.
Kriterierna för att övertagande av gator och vägar är att upprustning skett till kommunal
standard av den enskilde väghållaren före övertagandet. För att vägföreningarnas medlemmar ska ha möjlighet att ta ställning till om de vill fortsätta att vara väghållare eller att kommunen tar över väghållningen preciserades den kommunala standarden i ett särskilt beslut.
År 2005 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle lämna bidrag till de enskilda
vägar som inte inbringade statligt driftbidrag. Ansökan sker genom att man fyller i en blankett och anger hur många åretrunt- och fritidsboende som vägen försörjer och hur lång
vägen är.
5.7 Värmdö

I Värmdö kommun finns en tradition att vägar och andra allmänna platser förvaltas och finansieras av de boende, genom enskilt huvudmannaskap. Kommunen har en stor andel fritidshusområden och gles bebyggelse i perifera områden spridda över kommunen där det
har varit och är naturligt att vägarna är enskilda. Dessa områden har historiskt haft en enklare vägstandard med en enskild förvaltning. Även i Värmdös tätorter finns områden och
vägar med enskilt huvudmannaskap. I takt med att allt fler områden blir permanenta och
tätorterna blir mer stadslika ställs högre krav på gemensamma anläggningar och dess standard.
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Den 7 juni år 2017 gav Alliansen i Värmdö Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att analysera effekterna av kommunalisering av vägar i samband med detaljplaneläggning vilket resulterade i antagna riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning år 2019.
Riktlinjer innehåller en princip för väghållaransvar i kommunen som ska utgöra ett stöd i
bedömning av huvudmannaskap för vägar i samband med detaljplaneläggning. Ett kommunalt huvudmannaskap innebär ett högre ansvarstagande från kommunens sida samtidigt
som det ofta medför garantier gällande utbyggnad av gång- och cykelbanor, belysning och
andra trafikanordningar som höjer trafiksäkerheten. Med huvudmannaskapet för allmänna
platser i detaljplanelagda områden följer också ansvar för skötsel och underhåll. Plan- och
bygglagen ger möjlighet för kommunen att ta ut en ersättning av de som har nytta av vägen.
Kommunen har dessutom rätt att lösa in mark som behövs för anläggningen. Däremot kan
inte kommunen ta ut ersättning för drift- och underhållskostnader. Trafikverket, Sveriges
kommuner och landsting samt Riksförbundet för enskilda vägar har lagt fast principer för
väghållaransvar som riktlinjerna bygger på:
 Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
 Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det
övergripande statliga vägnätet.
 Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta
för fastighetsägare i vägarnas närhet.
Syftet med riktlinjerna var att utifrån gällande lagstiftning föreslå ett succesivt övertagande
där behovet av kommunalt huvudmannaskap är som störst och i en takt kommunen har
förmåga att hantera processerna samt säkra likabehandling inom ramen för detaljplaneprocesserna. Riktlinjerna bygger på principen att ett kommunalt huvudmannaskap för allmänna vägar tillämpas:
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• Som huvudregel i kommunens centrumområden.
• Som huvudregel för vägar som leder till allmänna ändamål så som förskolor och
skolor i kommunens prioriterade förändringsområden.
Utbyggnaden av allmänna vägar och anläggningar som kommunen är huvudman för kan
finansieras genom exploateringsintäkter, skattemedel eller genom uttag av gatukostnader
från fastighetsägare. Riktlinjerna föreslår kommunen att tillämpa uttag av gatukostnad.
Kommunen bedöms trots uttag av gatukostnad inte att kunna få full täckning för de investeringar som behöver genomföras eftersom kommunen endast kan ta ut ersättning för de
delar av anläggning som fastighetsägarna som berörs har nytta av.
Riktlinjerna skapar en tydlighet för vilka principer kommunen tillämpar och hur kommunen avser att ta in ersättning för dessa så att fastighetsägare kan planera utifrån detta. De
fastighetsägare i ett område där ett kommunalt huvudmannaskap blir aktuellt behöver inte
sköta driften för vägen. Däremot kommer fastighetsägarna att vid behov av standardhöjning vid övertagande betala en ersättning till kommunen för detta. Fastighetsägarnas kostnader är olika stora beroende på åtgärder som behövs för att möjliggöra ett övertagande
men också hur många som kan dela på kostnaderna. Nivån ska alltid utredas inom ramen
för den gatukostnadsutredning som ska genomföras. Genom att jämföra med gatukostnader i andra kommuner så rör det sig om allt ifrån omkring 70 000 kr till mer än 500 000 kr.
Det högre spannet rör dock alltid tillkommande fastigheter med ny bebyggelse.

6. Beslut som påverkar kommunalt åtagande
6.1 Rättsfall
6.1.1 Skadestånd för miljöskada

Under våren år 2019 beslutade mark- och miljödomstolen om skadestånd för miljöskada,
mål nr M 7486-17. Målet gällde huruvida dammbindningsmedel hade spridit sig till intilliggande fasighet och vattentäkt vilket medfört att vattnet blivit otjänligt.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Domstolen konstaterade att en skada på fastigheten i form av förorening av grundvatten
hade uppkommit och bedömningen var att Region Gotland var ansvarig för skadan. Ansvaret baserades på en bedömning att det fanns ett åtagande i form av en överenskommelse
med aktuell vägsamfällighet om att vidta skötselåtgärder på enskild väg under förutsättning
att regionen erhåller statliga medel för åtgärden, i det här fallet utläggande av dammbindningsmedel.
Domstolen bedömde vidare att det förelåg en övervägande sannolikhet för ett orsakssamband mellan spridningen av dammbindningsmedlet och föroreningen av brunnsvattnet det
vill säga att dammbindningsmedlet på vägen nära aktuell fastighet hade orsakat skadan på
vattentäkten. Eftersom frågan avsåg förorening av grundvatten gjorde domstolen bedömningen att skadan inte heller skäligen kan tålas med hänsyn till förhållanden på orten. Utifrån detta beslutade domstolen att regionen var skyldig att betala fastighetsägaren för de
kostnader som uppkommit till följd av skadan på vattenbrunnen.
6.1.2 Bidrag till förrättningskostnad

I november år 2019 beslutade Kammarrätten om laglighetsprövning enligt kommunallagen,
mål nr 2464-18. Kommunstyrelsen i Leksands kommun har beslutat att endast kommunmedlemmar som äger en fastighet för permanentboende i kommunen har en möjlighet att
erhålla ett bidrag motsvarande 1300 kronor för den förrättningskostnad som uppkommer
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för enskilda fastighetsägare i samband med bildande av gemensamhetsanläggning. Som skäl
för denna positiva särbehandling av permanentboende fastighetsägare hade kommunen
som sitt huvudsakliga syfte angett att det inte fanns ekonomiskt utrymme för att utge bidrag till samtliga fastighetsägare i kommunen och att det varit nödvändigt att prioritera de
kommunmedlemmar som är permanentboende i kommunen. Vidare hänvisade kommunen
till att det är också dessa kommunmedlemmar som via skatt bekostat all väghållning av de
enskilda vägarna i kommunen. Vid en laglighetsprövning fann kammarrätten, till skillnad
för förvaltningsrätten, att angivna skäl sammantaget inte utgör sakliga skäl för att särbehandla kommunmedlemmar. Beslutet strider därmed mot likställighetsprincipen varför
kammarrätten upphäver kommunstyrelsens beslut i denna del.
I domen framkommer att kommunstyrelsens beslut om att tvinga fastighetsägarna eller
väghållningsorganisation att teckna avtal med kommunen, för att kommunen fortsättningsvis ska ansvara för driften av de enskilda vägarna, inte stred mot likställighetsprincipen.
6.2 Förändringar av det statliga driftbidraget

Trafikverket har meddelat att inga större förändringar kommer ske framöver i förordning
(1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Med undantag för att man framöver
kommer ersätta väglängden med bidragsrätt. Detta innebär att bidragsrätten finns där man
är folkbokförd. Inte som idag där det är väglängden som styr. Är man inte folkbokförd på
fastigheten är det ett fritidsboende enligt Trafikverket.

7. Modeller och kostnader
Sedan år 1970 då beslut togs av de Sammanläggningsdelegerade om bestämmelser för det
kommunala underhållet av de enskilda vägarna inom Gotlands kommun har vägsamfälligheterna inte haft någon egentlig uppgift, vilket har lett till att flertalet vägsamfälligheter inte
är aktiva idag utan har ”somnat in”. För att väcka liv i en förening krävs att en omprövningsförrättning av gemensamhetsanläggningen genomförs av Lantmäteriet vilket regionen
kan initiera i rollen som kommun. För de vägar där det saknas någon tidigare bildad gemensamhetsanläggning eller på annat sätt ordnad förvaltning bildad behöver regionen initiera en överlämning.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Som aktuell utredning och som andra kommuner och utredningar ser det så finns tre alternativa modeller för hantering av de enskilda vägarna avseende ansvar för driften och väghållningen.
1. Oförändrat, det vill säga vägsamfälligheterna/samfällighetsföreningarna förblir väghållare och kommunen sköter driften enligt de kommunala åtagandena genom gällande beslut.
2. Återlämning av driften till de som nyttjar vägen, det vill säga genom beslut avsäger
sig regionen sig de kommunala åtaganden och överlämnar driften till väghållaren.
3. Regionen övertar väghållningen och utför driften genom beslut i form av detaljplaneläggning med kommunalt huvudmannaskap.
7.1 Oförändrat

Ett oförändrat alternativ innebär att regionen fortsätter att ansvara för driften enligt åtagande för de enskilda vägar där regionen erhåller statligt driftbidrag.
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Kostnaderna för driften avseende personal, maskiner, anläggningsmaterial, dammbindningsmedel m.m. är idag 15,5 miljoner kronor varav 6,5 miljoner kronor erhålls genom statligt driftbidrag, återstående kostnad täcks genom skattemedel. Differensen mellan den totala driftkostnaden och det statliga driftbidraget kommer även fortsättningsvis behöva
täckas av skattemedel.
Ett oförändrat läge medför en fortsatt otydlighet kring rådighet och ansvar för den enskilda
vägen. Regionen riskerar även i framtiden genom beslut av domstol bli ansvariga för uppkommen skada trots att man formellt sätt inte är väghållare. Den framtida driftkostnaden
bedöms öka med 2 % per år. En översyn pågår av det statliga driftsbidraget vilket kommer
att påverka storleken på hur mycket som behöver täckas av skattemedel.
7.2 Återlämning

För att regionen ska kunna återlämna ansvaret för driften av enskilda vägar måste beslut
fattas av ansvarig nämnd. Beslut om upphörande av det kommunala åtagandet och återlämning av driften till de som nyttjar vägen innebär att regionen inom en viss tid upphör med
ansvaret för driften av de enskilda vägarna och med att ansöka om det statliga driftbidraget
för den samma. Återlämning kan ske utifrån att det finns en organiserad motpart i form av
en förening eller enskild markägare samt att det finns något slag av bidrag kopplat till återlämningen. En alternativ återlämning skulle kunna ske genom beslut där regionen avsäger
sig de kommunala åtaganden och överlämnar driften till väghållaren utan krav på motpart
eller bidrag till återlämningen. Det finns givetvis varianter av nämnda ytterligheter. Oavsett
alternativ bör information om att beslut har eller kommer att fattas om upphörande av ansvar för driften i någon form till de som nyttjar den enskilda vägen.
7.2.1 Organiserad motpart och bidrag i någon form

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Regionen beslutar att upphöra med att utföra driften av de enskilda vägarna inom en viss
beslutad tid. Incitamentet för de berörda är att bidrag i någon form överlämnas av regionen
genom tecknande av avtal med en organiserad motpart. Om inte organiserad motpart bildas inom en viss beslutad tid utgår inget bidrag och regionen upphör med att utföra driften
av de enskilda vägarna.
Bidrag bl.a. kan ske i form av att regionen
-betalar del av lantmäterikostnad för att bilda gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening eller bidrar med kompetens och hjälp att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning.
-betalar driftbidrag till den organiserade motparten utifrån fastställda instruktioner som till
exempel skulle kunna innehålla under hur lång period ska driftbidrag betalas ut, ska driftbidraget betalas ut i förhållande till väglängd, ska driftbidrag betalas ut enbart om det uppfylller Trafikverkets regelverk kring erhållande av statligt driftbidrag, ska driftbidraget endast
betalas ut om det finns fastboende längs vägen etc.
-iordningställer vägen i tillräckligt gott skick för erhållande av statligt driftbidrag utifrån de
protokoll som upprättas i samband då Trafikverket utför tillsyn.
Bidrag till lantmäteriförrättning är beroende av hur många förrättningar som behöver genomföras, idag sköter regionen driften av 414 stycken vägar det är dock inte troligt att det
behöver göras 414 stycken förrättningar utan mer troligt att det är 300-350 stycken. En
lantmäteriförrättning kostar i genomsnitt ca 125000 kronor. Lantmäteriet debiterar efter
nedlagd tid, kostnaden påverkas därför av förrättningen komplexitet vilket bland annat omfattas av vägens längd och antal fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen.
Detta innebär en totalkostnad om ca 37,5 – 43,75 miljoner kronor. Alternativet att regionen
Page 69 of 373

15 (19)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Enskilda vägar med statsbidrag

bidrar med hjälp att ansöka om lantmäteriförrättningar utifrån ovanstående antaganden och
att det krävs ca 20 timmar per ansökan skulle innebära att det kommer gå åt ca 6000-7000
arbetstimmar.
Regionens kostnader för driften av de 414 enskilda vägarna är idag ca 9 miljoner kronor per
år. Det innebär att regionen betalar ca 10,85 kronor i genomsnitt per längdmeter och år för
driften av vägarna. För att erhålla statligt driftbidrag, utifrån Trafikverkets protokoll i samband vid tillsyn, utför regionen arbeten som motsvarar ca 200 000 kronor per år.
Genom att besluta om upphörande av det kommunala åtagande och lämna över driften av
vägen till en organiserad motpart blir ansvarsfrågan och rådigheten tydlig. Nackdelen är att
även om incitament finns kommer ett antal vägar stå utan någon organiserad motpart och
vägen kan i framtiden avstängas av de som har rådighet över vägen.
Det är viktigt att alla berörda får en likvärdig behandling vad avser erhållande av bidrag.
Om regionen väljer alternativet att hjälpa den organiserade motparten med ansökan så
krävs det att regionen har personal med den specifika kompetensen, det vill säga någon
som arbetat som förrättningslantmätare och bildat ett antal gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsföreningar. Bidrag i samband med lantmäteriförrättning och iordningställande
av väg i tillräckligt gott skick för erhållande av statsbidrag innebär ett engångsbidrag från
regionen medan bidrag till drift blir en årlig återkommande utgift.
7.2.2 Ingen organiserad motpart eller bidrag

Regionen beslutar att upphöra med att utföra driften för de enskilda vägarna inom en viss
beslutad tid och de boende som nyttjar vägen får därefter själva lösa framtida underhåll och
skötsel.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Kostnader som uppkommer för en sådan hantering av återlämnande är den information
ska hanteras till de som berörs. I övrigt sparar regionen 7,5 (15,5-6,5-1,5) miljoner kronor
per år. Dock har driften för tätorterna fått stå tillbaka vilket innebär att en del av det som
sparas behöver överföras till driften för dessa vägar. Uppskattningsvis bedöms det kunna
sparas 4 miljoner kronor per år efter en omfördelning av medel till tätortsvägarna.
Genom beslut om upphörande av det kommunala åtagandet är ansvaret för driften inte
längre regionens. För att de som nyttjar den enskilda vägen ska kunna få rådighet över den
behöver en gemensamhetsanläggning bildas. Om det finns en gammal gemensamhetsanläggning behöver den troligen omprövas då det har skett stora förändringar av utformningen av vägen och berörkretsen av de fastigheter som nyttar vägen. Det blir dock upp till
de berörda att avgöra hur rådighet och ansvar ska hanteras. Initialt kommer denna hantering vara en känslig fråga för regionen dock accepterades det beslut som togs år 2016 om
upphörande av snöröjning relativt fort. Genom upphörande av det kommunala åtagandet
avseende driften för de enskilda vägarna går regionen från ett frivilligt åtagande till ett uppdrag som regionen är skyldig att göra, det vill säga ansvara för drift och väghållning av gator inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap.
7.3 Övertagande

Genom beslut om detaljplaneläggning med kommunalt huvudmannaskap kan regionen få
rådighet över de enskilda vägarna inom detaljplanen och övertar därmed ansvaret för väghållningen och driften.
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Kostnader som uppkommer i samband vid framtagande av ny detaljplan och inlösen av
mark kan eventuellt täckas med att man tillskapar nya byggrätter för området. Kostnader
för att anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser inom detaljplanen kan
täckas genom att regionen beslutar om uttag av gatukostnader från de fastigheter som ligger inom området. Kostnaderna för driften och framtida investeringar kommer fortsättningsvis behöva täckas av skattemedel.
Vid ett kommunalt övertagande blir rådigheten och ansvaret tydligt. Dock minskar inflytandet för de boende längs vägen i form av vägstandard, gatubelysning, skyltning, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. Det finns flera tätorter som exempelvis Fårösund, Ljugarn och Klintehamn som till större delen har enskilt huvudmannaskap, det vill säga där de boende i området ska ansvara för de allmänna platserna, men där regionen sköter driften av vägarna.

8. Sammanfattning och förslag på hantering av enskilda vägar
Omvärldsbevakningen visar att de kommuner som beslutat om en översyn av sitt åtagande
avseende driften av de enskilda vägarna har hänvisat till att det är en fråga om rättvisa och
likabehandling, att det finns behov av tydlighet då det råder oklarheter i vissa ansvarsområden samt att det finns ekonomiska utmaningar inom kommunerna. Besluten har i många av
de berörda kommunerna hanterat både de enskilda vägar som ska återlämnas till fastighetsägarna och de enskilda vägar som kommunen bör pröva att överta ansvaret för. För att nå
ut till berörda har kommunerna hållit i informationsmöten, i en av kommunerna har man
även lämnat in ansökningar om lantmäteriförrättningar för de vägar som berörs för att på
så sätt nå ut till de berörda. Som incitament vid en återlämning har kommunerna beslutat
att under vissa förutsättningar lämna bidrag eller utföra skötsel av de enskilda vägarna i någon form.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

För de flesta av de 414 enskilda vägarna som regionen idag sköter driften på saknar regionen rådighet över. Genom att överlämna skötseln av driften till den faktiska väghållaren
blir ansvaret och rådigheten tydlig. Det finns flera olika typer av organiserade motparter
som till exempel samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar, de stora skillnaderna
är att medlemskapet i samfällighetsföreningarna är direkt kopplad till den samfällighet som
föreningen förvaltar och medlemskapet är därmed inte frivilligt vilket det är i en ekonomisk
förening. Det innebär att även om man inom en samfällighetsförening inte är överens är
man tvungen att delta och betala för den andel som ens fastighet genererar jämfört vid en
ekonomisk förening där man kan gå ur föreningen och underlåta att betala utan att det får
några rättsliga konsekvenser. En annan skillnad är att rådigheten, en samfällighetsförening
har rådighet genom den samfällighet (marksamfällighet, gemensamhetsanläggning) som den
förvaltar, en ekonomisk förening har ingen juridisk koppling till någon samfällighet och har
därmed inte heller någon rådighet över den mark som föreningen förvaltar.
Det finns ingen kommunal lagstadgad skyldighet att sköta driften eller ge bidrag till enskilda väghållare. Det är oklart om det finns lagstöd i att använda skattemedel för att sköta
driften av enskilda vägar som regionen inte har någon rådighet över. Andra aspekter som
man bör ta hänsyn till är hur domstolarna ser på kommunens ansvar i samband med miljöskada, där regionen i det aktuella fallet ansågs vara ansvariga för att dammbindningsmedel
hade spridit sig till intilliggande fastighet och vattentäkt vilket medfört att vattnet blivit
otjänligt och blev skyldig att betala för de kostnader som uppkommit till följd av skadan på
vattentäkten. I det aktuella fallet ikläder sig regionen en roll som väghållare det vill säga regionen får ett större ansvar än vad som avsågs då de Sammanläggningsdelegerade beslutade
om att regionen skulle sköta driften av de enskilda vägarna.
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Risken om regionen beslutar att man ska upphöra med skötsel av driften och återlämning
till väghållaren är att vägen i framtiden avstängs av de som har rådighet över vägen och den
generösa åtkomsten på Gotlands enskilda vägar begränsas. Om det däremot finns en aktiv
förening som erhåller statligt driftbidrag måste vägarna även fortsättningsvis hållas öppna.
Kostnaderna för skötseln av driften ökar samtidigt som det pågår arbete kring förändringar
för att erhålla statligt driftbidrag. Regionen har beslutat om sparkrav och medger ingen
ökad budget vilket innebär att om ingen besparingsåtgärd vidtas kommer den totala kostnaden att öka.
8.1 Inspel från andra organisationer

På Gotland finns det ett antal ideella organisationer som exempelvis Leader Gute och Hela
Sverige ska leva som på olika sätt arbetar med enskilda vägar på Gotland.
Leader Gute har under åren 2016 - 2019 arbetat med ett projekt där man har tagit fram underlag för att en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening ska kunna bildas dels
för Tomtbod i Burs och dels för Mulde i Fröjel. Trots att organisationen kostnadsfritt har
tagit fram ett underlag för ansökan om en lantmäteriförrättning har berörda fastighetsägare
ännu inte valt att gå vidare med någon ansökan. Regionen sköter idag driften för vägen vid
Tomtbod vilket skulle kunna påverka de boendes intresse att bilda en gemensamhetsanläggning.
Hela Sverige ska leva har under hösten år 2019 genomfört ett möte om enskilda vägar, där
representanter för regionen, länsstyrelsen och andra organisationer och privat personer deltog. Vid detta möte diskuterades olika förslag och inspel för en framtida hantering och ansvar för de enskilda vägarna. Det framkom olika förslag om ur man genom skatt och andra
anslag ska få bidrag till skötseln, att det är viktigt att det finns en morot om man ska bilda
en samfällighet och att även de i tätorterna ska vara med och betala för de enskilda vägarna
på landet.
Något man inte diskuterade vid aktuellt möte var att när gemensamhetsanläggningar bildas
betalar även de som har fritidshus på Gotland för underhållet av de enskilda vägarna istället
för som idag då enbart de folkbokförda på Gotland betalar genom kommunalskatten. Enligt länsstyrelsen Gotlands läns bostadsanalys från år 2018 fanns det år 2017, 11 645
stycken fritidsbostäder på Gotland vilket är över 40 procent av samtliga bostäder på Gotland. Genom att inkludera en större del av dessa fritidsbostäder i kostnaderna för skötseln
av de enskilda vägarna så skulle det bidra till att de som faktiskt nyttjar vägen är med och
bekostar driften och underhållet av vägarna.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

8.2 Vidare hantering av enskilda vägar

Regionen behöver besluta om hur man vill gå vidare med hanteringen av de enskilda
vägarna, genom ett framtida inriktningsbeslut.
 Ska man upphöra med skötsel av driften och ska man ha incitament eller inte, eller
 ska man fortsätta som man gör eller
 behövs det en genomgång av vilka vägar regionen behöver ha rådighet över och detaljplanelägga dessa områden och därefter ta över väghållningsansvaret.
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Enskilda vägar med statsbidrag

Beslutet kan även vara en kombination av ovanstående punkter, till exempel kan ett första
steg vara en genomgång av vilka vägar regionen behöver rådighet över och det andra steget
kan vara att regionen ska upphöra med skötseln av övriga enskilda vägar.
Om regionen beslutar att man ska upphöra med skötsel av driften och återlämning till väghållaren ska gå till behövs det utformas tydliga instruktioner för hur hanteringen av upphörandet ska ske och om det ska utgå någon form av bidrag innan något beslut om upphörande tas. Beslut om de särskilda instruktionerna bör fattas särskilt. Det är viktigt att det i
instruktionerna framgår hur information ska ske till de som berörs, vilken typ av eventuellt
bidrag regionen avser att bistå med, hur eventuellt bidrag ska beräknas, vilken typ av organiserad motpart regionen kräver, om driftbidrag ska utgå vilka krav ställer regionen på motparten och hur ska det följas upp, vilka ekonomiska konsekvenser dessa åtaganden innebär
för regionen.
8.3 Pilotprojekt

Utöver beslut om hur regionen avser hantera enskilda vägar behöver regionen också ta
ställning till om pilotprojekt ska påbörjas innan inriktningsbeslut om enskilda vägars hantering och tillhörande instruktioner har utformats och beslutats. Pilotprojekt kan ligga till
grund för framtida hantering och återlämning av enskilda vägar men kan också innebära
modell för hantering av övriga vägar vilket kan generera till förväntningar som inte regionen kan leva upp till. För att kunna starta upp och genomföra ett pilotprojekt krävs att
det finns avsatt budget och resurser för ändamålet.

Ärendenr TN 2020/625 Datum 2020-03-18

Lämpliga pilotprojekt kan vara där det finns enskilda vägar som inbringar statligt driftbidrag och där det finns en relativt aktiv samfällighetsförening men där regionen idag sköter
driften av vägen. Eller enskilda vägar där regionen inte kan uppfylla de krav som ställs för
att erhålla statligt driftbidrag utan att riskera beslut om att betala skadestånd för miljöskada.
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21 februari 2020

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Avsiktsförklaring Kuststaden Apeln 7 AB
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

Tekniska nämnden återremitterade ärendet 19/2 (TN § 36) med följande frågor:
Har dialog förts med BRF Linden om de parkeringar som de har tillgång till idag?
Dialog berörande parkeringsplatserna inom Visby Linden 3 har förts med
representant för Brf Linden, kommunikationen har registrerats i ett särskilt w3d3ärende, 2018/2629. Enligt gällande detaljplan för området framgår det att större
delen av parkeringsbehovet för Visby Linden 1 ska lösas inom egen tomtmark.
Eventuellt kan besöksparkering lösas genom en gemensam parkering med Visby
Apeln 2 vid Sören Norrbysgatan. Angöring till Visby Linden 1 ska i huvudsak ske
från Sören Norrbysgatan med viss möjlighet att nå fastigheten över
parkeringsområdet (Visby Linden 3) via Visborgsgatan. Vidare framgår det av
detaljplanen att servitut behöver träffas för angöring till Visby Linden 1 över
parkeringsområdet vid Visborgsgatan och att köp avseende parkeringsområde inom
kvarteret Linden ska ske med Visby Apeln 7.
Avsiktsförklaringen är, utifrån i avtalet angivna förutsättningar, ett första steg att
träffa köpeavtal med ägare av Visby Apeln 7. Avsiktsförklaringen i sig är inte ett
beslut om försäljning.
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.
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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.
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.
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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 eller
ekonomisk reglering 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
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 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 2020-02-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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TN 2019/3822
7 februari 2020

Susanna Collin

Tekniska nämnden

BN Remiss MBN 2019/1218 samråd – Förslag till detaljplan för
Tofta Sallmunds 4:1 m fl, Tofta Camping
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden besvarar miljö-och byggnadsnämndens remiss med följande
synpunkter:
1. Planbestämmelserna ska kompletteras med administrativ bestämmelse:
”Kommunen ska inte vara huvudman för allmän plats”
2. Plankartan ska förses med fastighetsrättslig information och
planbeskrivningen ska kompletteras med en fastighetskonsekvensbeskrivning.
Även avsnittet berörande fastighetsrättsliga frågorna bör utvecklas.
3. Planbeskrivningens redovisning av tecknade av exploateringsavtal och ev.
övriga avtal ska kompletteras med en tydligare redogörelse av avtalsinnehåll
och ansvarsfördelning.
4. En översyn av planområdets avgränsning bör utföras mot bakgrund av de
begränsningar av allmänheters tillträde till området som planen kan medföra.
Ett naturstråk (allmän plats) bör finnas för att skapa en tillgänglig zon genom
området.
5. Strandskyddet bör upphävas inom de områden som berörs av detaljplanen.
6. En parkeringsutredning bör utföras.
7. Planbeskrivningen ska ändras avseende uppgift om verksamhetsområde för
VA.
8. Detaljplanen bör inte antas förrän besked finns om när anslutning av
spillvatten kan ske.

Sammanfattning

Syftet med planen är att stärka områdets funktion som en livfull mötesplats vid
stranden, som är till för alla. Planen ska bidra till att uppnå Region Gotlands mål att
öka sin attraktivitet som besöksmål. Bebyggelsen och marken ska anpassas till
naturens förutsättningar och utformas med stor hänsyn till landskapet.
För att bidra till att stärka attraktiviteten som besöksmål möjliggör planen friluftsliv
samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare; rörlig camping (ett
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område om ca 23 000 kvm ha samt 30 st ”glampingtält”), hotell och service (12 000
kvm) samt uthyrningsstugor (30 enheter).
Bostäder i form av småhus (ca 10 st) på naturtomter möjliggörs i anslutning till det
befintliga småhusområdet i nordost. Husen och tomterna ska så långt som möjligt
anpassas efter landskapet. Bostäder i form av flerbostadshus (ca 130 bostäder)
möjliggörs vid Toftavägen för att, i linje med programmets intentioner, förstärka
Tofta centrum.

Översiktskarta
Markägoförhållanden:
-Tofta Sallmunds 4:1 skiften 1 och 2 som ägs av Tofta Strand Resort AB,
-Tofta Fättings 1:88 och Eskelhem Ekeby 1:23 som ägs av AB Tofta Bad
-Eskelhem Bringsarve 1:20 som ägs av BRF Tofta Resort.
Planen omfattar också en del av Tofta S:16 och Tofta Krokstäde 1:37.
Enligt planbeskrivningen ingår större delen av planområdet ingår i kommunalt
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Innan planen antas måste
VA-kapaciteten vara säkrad.
Fastighetsägaren/exploatören har det hela ansvaret och ska bära hela kostnaden för
detaljplanens genomförande. Innan antagandet av detaljplanen ska exploateringsavtal
ha upprättats mellan regionen och exploatören. Avtalet ska reglera ansvaret för
genomförandet. I avtalet ska vite fastställas till ett belopp motsvarande kostnaderna
för utbyggnaden av den gatusträckning som betjänar bostadskvarteren (B) och flytt
av va-ledningar. Exploatören ska senast innan antagandet av detaljplanen ha lämnat
en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet.
Bedömning

I planbestämmelserna saknas en administrativ bestämmelse om enskilt
huvudmannaskap.
Plankartan saknar fastighetsrättslig information och i planbeskrivningen saknas en
fastighetskonsekvensbeskrivning . Av fastighetskonsekvensbeskrivningen ska bland
anat framgå att för genomförandet av planen ska inlösen av del Tofta s:16
genomföras samt i vilken omfattning Tofta Krokstäde 1:37 samt Tofta ga:7 berörs av
planförslaget.
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Inom planområdet finns flera fastighetsägare, i planbeskrivning saknas dock
uppgifter om ansvarsfördelning vid tecknade av exploateringsavtal. Redogörelse för
avtalsinnehåll bör fördjupas. Beskrivning av ansvar och kostnader för föreslagen flytt
av regionens ledningar är otydlig.
Av planens syfte framgår att utvecklingen av området ska fylla en funktion som
livfull mötesplats på stranden, som är till för alla. Detta sker genom att de
verksamheter som tillåts är riktade mot besöksnäringen. Planbestämmelsen N,
friluftsliv och camping, respektive N1, friluftsområde, kan leda till begränsningar av
allmänhetens tillgång till området. Bestämmelserna innebär det vara möjligt att
stängsla in området eller bedriv avgiftsbelagd verksamhet där. Bestämmelser om
prickmark inom området N1 reglerar endast att marken inte får förses med
byggnader, andra anläggningar än byggnader exempelvis parkeringsplatser, lekplatser,
pooler, murar och staket får uppföras på marken. En översyn av planområdets
avgränsning bör därför utföras mot bakgrund av de begränsningar av allmänheters
tillträde till området som planen kan medföra. Ett naturstråk (allmän plats) bör finnas
för att skapa en tillgänglig zon genom området. Om regionen vill vara säker på att
allmänheten alltid har tillgång till ett friluftsområde så bör det planeras som allmän
plats NATUR med kommunalt huvudmannaskap istället för kvartersmark NFriluftsområde.
För att säkerställa att användning inom planområdet kan ske i enlighet med
planbestämmelserna och skapa tydlighet om hur området kan nyttjas bör
strandskyddet upphävas i berörda delar.
För att säkerställa att tillräcklig yta finns för parkering som kan försörja tillåten
användningen, bör en parkeringsutredning utföras.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten varför
uppgiften i planbeskrivningen om verksområde bör ändras från VA till VS. VAavdelningen bedömer att kapacitet för vatten kommer att finnas år 2023. När det
gäller avlopp (spillvatten), så är det Klintehamns reningsverk som belastas från Toftaområdet och idag finns inte kapacitet för att ansluta fler fastigheter. VA-avdelningen
ska påbörja en utredning om att kunna utöka reningsverket i Klintehamn.
Detaljplanen bör inte antas förrän besked finns om när anslutning av spillvatten kan
ske.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m fl, Tofta Camping, BN Remiss MBN
2019/1218 samråd
Tjänsteskrivelse 2020-02-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Från: Sara Lindh
Skickat: den 4 december 2019 09:20
Ämne: Samråd om detaljplan för Tofta Sallmunds 4_1 mfl (Tofta Camping), normalt
förfarande
Hej,
Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
ett förslag till detaljplan för Tofta Camping.
Planförslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för
besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av
småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till Solbacksvägen. Bostäder i form av
flerbostadshus möjliggörs vid Toftavägen.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: https://www.gotland.se/105343
Remisser/synpunkter på förslaget ska framföras till Miljö- och byggnämnden registratormbn@gotland.se, senast den 9 januari 2020. Ange instans och ärendenummer MBN
2019/1218.

Med vänliga hälsningar
Sara Lindh
Planarkitekt

Telefon: 0498-26 92 54
E-post: sara.lindh@gotland.se
Enhet plan, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
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Tekniska nämnden

Remiss ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att överlämna remissvaret till
regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har gett tekniska nämnden en möjlighet på att svara på
en remiss för ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.
Remissen gäller del I av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
(d.v.s. strategidelen av dokumentet).
Regionsstyrelseförvaltningen önskar att i remissvaret bör följande frågor beaktas:


Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap. 2)
kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?



Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i slutet av
respektive målområde (kap. 2)?



Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och
ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet Hansestaden Visby?



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din organisation
vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska utgå från målen)?



Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll och
utformning?
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Bedömning

Teknikförvaltningen har tittat på de områden som berör tekniska nämndens
ansvarsområden och har följande kommentarer utifrån regionstyrelseförvaltningens
remissfrågor.


Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap. 2)
kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?
Teknikförvaltningen anser att de övergripande och tematiska målen inte behöver
kompletteras utan täcker in tekniska nämndens ansvarsområden.



Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i slutet av
respektive målområde (kap. 2)?
Teknikförvaltningen anser att följande styrdokument behöver läggas till under rubriken
2.2 Livskraftig hållbar stadskärna:
-

Antagen parkeringsnorm

-

Trafikförsörjningsprogrammet

-

Länsplan för transportinfrastruktur

Under styrdokument så hänvisas det till stads- och utemiljöprogrammet. Det är inte
färdigställt och kan därför inte anges som ett antaget styrdokument.
Det bör hänvisas till aktuell lagstiftning vad gäller träd, till exempel när det gäller invasiva
arter.
Teknikförvaltningen anser att följande styrdokument behöver läggas till under 2.4 Miljö,
klimat och energi:



-

Vision och stategi för Gotlands VA-försörjning 2030

-

Vatten och avloppsplan för Gotland 2018- 2030

Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och
ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet Hansestaden Visby?
I bilaga 2, på sidan 75 beskrivs följande:
”Teknikförvaltningen ansvarar för förvaltning av allmänna platser, park- och gatumark
samt de av regionen ägda byggnader inom världsarvet, med ansvar för underhålls- och
ändringsarbete på dessa.”
I texten bör det förtydligas att teknikförvaltningen också ansvarar för utveckling av
allmänna platser, park och gatumark.



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din organisation
vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska utgå från målen)?
Teknikförvaltningen ser att de mål som är framtagna täcker in tekniska nämndens
ansvarsområde. Några exempel på aktiviteter har teknikförvaltningen inte för närvarande
men deltar gärna i framtagandet av dessa. Teknikförvaltningen vill påtala att det är
viktigt att varje aktivitet i handlingsplanen har en ansvarig förvaltning/nämnd och en
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uppskattad kostnad. Detta för att aktiviteterna i handlingsplanen behöver kopplas till
nämndernas strategiska plan- och budget för att den ska kunna bli verklighet.


Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll och
utformning?
Teknikförvaltningen tycker att strategin är mycket välarbetat, omfattande och detaljerad.
Möjligen är den för omfattande och detaljerad för att kunna utgöra en strategi. En
sammanfattande populärversion av dokumentet bör tas fram.
På sidan 31 beskrivs följande:
”Idag görs inte längre några regelbundna trafikmätningar, vilket gör det svårt att utvärdera
de senaste årens bilförbud under sommarsäsongen.”
Den informationen stämmer inte. Trafikräkningar genomförs under sommarperioden för
att en jämförelse skall kunna göras från år till år.
Teknikförvaltningen är positiva till att ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas
och fastställas.

Beslutsunderlag

Remiss ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020-02-07
Tjänsteskrivelse datum 2020-03-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Sammanfattning
Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är ett obligatoriskt styrdokument med
det övergripande målet att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med
världsarvskonventionens krav, samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en
hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Dokumentet består av två sammanhängande delar. Del I utgör en långsiktig visionär
strategi för världsarvet med två kapitel och tillhörande bilagor. Del II är en flexibel
handlingsplan som följer strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som
utgår från målen och som ska uppdateras med jämna mellanrum. Handlingsplanen är
därmed en föränderlig plan som bygger på överenskommelser och ansvarsfördelning
mellan olika aktörer, såväl myndigheter som privata ägare och ideella organisationer.
Strategidelen består av 75 mål: 8 övergripande strategiska mål och 67 tematiska mål som
utvecklats utifrån en visionsbild för världsarvet (se tabell 1). Visionen fastställer att
”Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som säkerställer och utgår från
de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen. Genom ett historiskt urbant
landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad, livskraftig, resilient och hållbar stad en resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten.”
De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt högt universellt värde (Outstanding Universal Value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby
är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med
betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad och särskilt komplett stadsbild och
sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar
uttryck för denna typ av betydande mänsklig bosättning med dess form och funktion, som
fortfarande utgör en levande stad.

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

Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018-2020 genom
dialog och samverkan, och utifrån nationella och internationella styrdokument som
beskriver hur världsarven ska tas om hand samt bidra till en hållbar samhällsutveckling (se
bilaga 2). Projektorganisationen bestod av en projektledare, en styrgrupp, en projektgrupp
och sju tematiska arbetsgrupper som formulerade förslag till mål och åtgärder. Den ersätter
ett tidigare dokument från 2003, ”Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett
handlingsprogram med åtgärdsplan”, som utgjort en viktig utgångspunkt i framtagandet av
den nya strategi och handlingsplanen.
Dokumentet ska användas som en vägledande handbok som vänder sig till en bred
målgrupp men främst till de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda och
utveckla världsarvet. Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från
internationell till lokal nivå. De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som
utformas nationellt och internationellt.
Hansestaden Visby förvaltas därmed av flera olika aktörer som tillsammans utgör en
samlad organisation för världsarvet. Världsarvrådet är ett viktigt forum för samverkan,
samråd, informationsutbyte och samtal mellan olika aktörer på lokal och regional nivå som
har en roll och ansvar i världsarvsarbetet. Dess huvudsakliga roll är att säkerställa att
världsarvsvärdet upprätthålls och att målen i strategi och handlingsplan förverkligas.
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Tabell 1: Målmatris
Övergripande strategiska mål
Mål 1.1

Hansestaden Visbys världsarvsvärde, d.v.s. de värden som ligger till grund för världsarvsstatus, ska
säkerställas genom bevarandeledd utveckling, högkvalitativ skötsel samt skydd genom plan- och
bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken.
Mål 1.2
Världsarvets materiella och immateriella attribut ska beaktas i allt förändrings- och planeringsarbete.
Mål 1.3
Rekommendationen om det historiska urbana landskapet ligger till grund för en helhetssyn på stadens
bevarande och gynnar en livskraftig och mångfaldig stadskärna med god balans mellan olika
funktioner, samhällsgrupper och ekosystem/organismer.
Mål 1.4
Hansestaden Visby ska vara en levande, hållbar och attraktiv plats för boende, verksamma och
besökare året runt med relevans för hela Gotland samt genom internationell samverkan.
Mål 1.5
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål och kulturen lyfts
fram som en viktig kraft och resurs utöver ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.
Mål 1.6
Stadens särprägel och det mervärde som den välbevarade stadsmiljön skapar, inte minst som en
ekonomisk konkurrenskraft för hela Gotland, ska lyftas fram som en strategisk drivkraft i regional
utveckling.
Mål 1.7
God kommunikation kring Hansestaden Visby och världsarvskonventionen ska användas för att
möjliggöra bevarande, hållbar användning, förståelse och engagemang. Världsarvet utgör en viktig del
av varumärket Gotland.
Mål 1.8
Genom löpande riskanalys och beredskap för långsamma, korta och snabba händelseförlopp
motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden Visby.
Tematiska mål

Skydd, vård och förvaltning
Mål 2.1.1
Mål 2.1.2
Mål 2.1.3

Mål 2.1.4
Mål 2.1.5
Mål 2.1.6
Mål 2.1.7
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Mål 2.1.13
Mål 2.1.14
Mål 2.1.15

Genom tillämplig lagstiftning säkerställa ett långsiktigt bevarande och god hushållning av Visbys
kulturmiljö.
Detaljplanen ska säkerställa ett långsiktigt bevarande av världsarvet.
All förvaltning, vård och upprustning utgår från respekten för kulturmiljön och världsarvsattributen, för
såväl den enskilda fastigheten, det offentliga rummet och stadsmiljön i sin helhet. Alla åtgärder, små
som stora, anpassas efter kulturmiljöns förutsättningar.
Försiktighetsprincipen ska vara vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder och ingreppens
påverkan på världsarvet.
Visby ska fortleva som en bebodd historisk stad där vardagslivet ska vara utgångs-punkt för
utvecklingen av verksamheter och besöksnäring.
Stadsmuren och vallgravarna ska betraktas som en helhet. Både vallgravarnas funktion som medeltida
försvarsverk och planteringsgillets parkanläggning ska beaktas.
Ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas och fastställas. Genom en avsikts-förklaring
säkerställs ett långsiktigt statligt ansvarstagande.
Ruinerna ska kunna upplevas, tillgängliggöras och användas som ruiner.
Ruinerna ska bevaras i egenskap av ruiner för kommande generationer.
Alla tidsskikt i stadsmiljö och i byggnader ska respekteras.
Visby ska bibehålla sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den historiska staden.
Arbeten ska utföras med högsta kvalitet och känsla för stadens kulturhistoriska värde, med respekt för
originalet och genom användning av traditionella metoder och material.
Byggherrar, fastighetsägare och hantverkare ska ha tillgång till rådgivning och guidas rätt i
byggprocessen genom samverkan och kunskapsuppbyggnad.
En buffertzon fastställs för världsarvet i enlighet med världsarsarvskonventionens operationella
riktlinjer.
Inkludera Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen som delar av världsarvet.

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

Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål
Mål
Mål
Mål

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Mål 2.2.5
Mål 2.2.6
Mål 2.2.7
Mål 2.2.8
Mål 2.2.9
Mål 2.2.10

Välkomnande platser och stråk för alla.
Ett världsarv och en stadskärna som är en förebild utifrån mobilitet, tillgänglighet och transporter.
Minska biltrafik och begränsa tyngre fordonstrafik inom världsarvet.
Ta fram råd och riktlinjer med begräsningar för tunga fordon, markvibratorer m.m. som påverkar
bebyggelsen och kan orsaka sättningsskador och sprickor i fasaderna.
Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet (HUL) ska användas inom
samhällsplaneringen.
Visuella samband i staden ska stärkas genom landskapsmetoder med identifiering och skydd av vyer
och siktlinjer.
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i den historiska stadens
värden.
En levande stadskärna för boende, verksamma och besökare.
Fastigheter och byggnader i stadskärnan har både privat och offentligt ägandeskap.
En mångfunktionell stad med en balans mellan olika funktioner som exempelvis arbete,
bostadsändamål och service.
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Mål 2.2.11

Gynna social mångfald i Visby innerstad.

Hållbar turism
Mål 2.3.1
Mål 2.3.2
Mål 2.3.3
Mål 2.3.4
Mål 2.3.5

Åstadkomma en god praxis för att bevara världsarvets kvaliteter och autenticitet uti-från ett ökat antal
besökare.
Uppnå en balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö genom utredning av
kapaciteter och förutsättningar för hållbar turism.
Skapa optimala rörelsemönster genom integrerad flödesplanering som tar hänsyn till världsarvets olika
förutsättningar.
Skapa en modell för att gynna den lokala ekonomin och för att generera en ekonomisk återbäring
kopplat till bevarandet av världsarvet och dess monument.
Att verka för hållbar turism som bidrar till ett framåtskridande klimatledarskap för världsarvet och
Gotland.

Miljö, energi och klimat
Mål 2.4.1
Mål 2.4.2
Mål 2.4.3
Mål 2.4.4
Mål 2.4.5
Mål 2.4.6
Mål 2.4.7
Mål 2.4.8
Mål 2.4.9
Mål 2.4.10

Det är lätt att leva och verka hållbart i världsarvet.
En god och hälsosam livsmiljö för boende och besökare avseende buller, luftkvalitet, grönområden och
infrastruktur.
En grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med höga rekreativa och
biologiska kvaliteter.
Ekosystemtjänster i världsarvet är kända och nyttjas för att exempelvis förstärka kli-matreglering,
rekreation och biologisk mångfald.
Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar angående temperatur, nederbörd,
luftfuktighet och havsnivå.
Beslut ska beakta klimatförändringar för att motverka att världsarvets värden förändras eller förstörs.
Att det finns kunskap och kompetens hos politiker såväl som medborgare om energi-användningens
avgörande betydelse för ett hållbart världsarv.
Stadens energisystem ska vara långsiktigt hållbara och möjliggöra omställning till ett fossilfritt
samhälle.
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet skall göras varsamt utan att byggnaderna förvanskas och
deras kulturvärden hotas.
Innovativa lösningar inom såväl byggnader som energisystem som bidrar till en minskad
energianvändning utan att påverka världsarvet negativt.

Riskhantering och krisberedskap
Mål 2.5.1
Mål 2.5.2
Mål 2.5.3
Mål 2.5.4
Mål 2.5.5
Mål 2.5.6

Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas.
Genom riskanalys och beredskap, både avseende snabba och långsiktiga förlopp, mot-verkas negativ
påverkan och skada på världsarvet Hansestaden Visby.
Världsarvsvärdet ska inte påverkas negativt av en olycka eller kris.
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser ökar den gemensamma
förmågan och därigenom minskar olycksriskerna.
Ökad kunskap om risker och åtgärder för hantering av dessa hos alla som bor, verkar och vistas i Visby
innerstad.
Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad minskar.

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad

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

Mål
Mål
Mål
Mål

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Mål 2.6.5
Mål 2.6.6
Mål 2.6.7
Mål 2.6.8

Världsarvet används som en resurs i regional utvecklingen och världsarvsstatusen anseende höjs.
Hitta former för att effektivt sprida kunskap och information om världsarvet riktad till olika målgrupper.
Världsarvet används som en möjlighet att stärka Gotlands internationalisering.
Genom god kommunikationsplanering skapas förutsättningar för intresse och engagemang i
världsarvets.
Uppdatera och förnya världsarvet Hansestaden Visby som varumärke.
Förtydliga världsarvet som en integrerad del av varumärket Gotland.
Skapa ett världsarvscenter som vänder sig till både boende och besökare och som bidrar till ökad
samverkan, samråd, kunskap, medvetandegörande och deltagande i världsarvet.
Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan förstärks och säkerställs långsiktigt genom
samarbete mellan skolan och världsarvsförvaltningen.

Innovation och digitalisering
Mål 2.7.1
Mål 2.7.2
Mål 2.7.3

Mål 2.7.4

Kartläggning av befintliga digitala resurser i form av tidigare genomförd dokumentation/mätdata för
byggnader och miljöer inom världsarvet.
Identifiering av metoder för digital dokumentation som gynnar både förmedling och
monitorering/bevakning.
Identifiering av finansierings-, test- och utvecklingsmöjligheter genom samarbeten med exempelvis
utbildning och forskning vid universitet, kommersiella aktörer, Kul-turarvsinkubatorn,
Riksantikvarieämbetet, med flera.
Tidigare genomförd och framtida digital dokumentation av världsarvet görs tillgänglig och användbar.
Inte enbart för förmedling och upplevelser, utan också för exempelvis forskning och konservering.
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Mål 2.7.5

Mål 2.7.6
Mål 2.7.7
Mål 2.7.8
Mål 2.7.9
Mål 2.7.10
Mål 2.7.11

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

Mål 2.7.12

All grunddata som samlas in, oavsett om arbetet genomförs på uppdrag av offentliga aktörer eller
inom forskning, skall vara öppen och tillgänglig för alla att använda fritt – för såväl offentliga som
kommersiella aktörer.
Ökad användning av immersiva medier – VR, AR och projicering, för fördjupad förmedling i och av
kulturarvet.
Nya nätverk för kommunikation och samarbete mellan en mångfald av kompetenser, företag och
institutioner inom områdena digitalisering och praktiskt arbete med immersiva medier.
Ökat samarbete med andra världsarv, eller motsvarande, med högre grad av digital mognad och
längre erfarenhet av arbete med digital dokumentation och förmedling.
Ökad kreativ användning av immersiva medier i världsarvet, för nutida konstnärliga gestaltningar, spel
och upplevelser.
Nyttjande av sensorteknik för monitorering/bevakning av kulturarv, i det sensornät som byggs på
Gotland.
Ökad webbnärvaro och spridning. Försöksverksamhet med webbkameror, som visar världsarvet året
runt.
Digital dokumentation i 3D av ringmuren och ruinerna, där all data blir öppen och tillgänglig.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Den 9 september 1995 upptogs Hansestaden Visby på Förenta Nationernas (FN)
världsarvslista och blev därmed erkänt av Unesco, United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, som ett kulturarv värt att bevara för hela mänsklighetens nutida och
kommande generationer. Unesco är FN:s organisation som arbetar för att skapa fred
genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och
kommunikation/information.
Världsarven skyddas av FN:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv
(”världsarvskonventionen”) och de medföljande operationella riktlinjerna som uppdateras
med jämna mellanrum. Världsarvskonventionens huvudsakliga mål är att världsarven ska
skyddas, bevaras, presenteras och föras vidare till kommande generationer, vilket Visby
åtog sig vid världsarvsutnämningen 1995. Enligt konventionens riktlinjer är upprättandet av
en strategi och handlingsplan (management plan) obligatoriskt, en plan som innehåller både
en långsiktig vision och åtgärder för världsarvets omhändertagande.
Hansestaden Visby på Gotland omfattas av den muromgärdade innerstaden och de
omgivande vallgravarna och är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad stad. Dess form och funktion från sent 1200-tal som en av de viktigaste
Hansestäderna återspeglas i den välbevarade stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de
medeltida byggnaderna och stadsbilden, det vill säga bilden av staden i sin helhet. Staden är
också ett exempel på en traditionell mänsklig bosättning, en levande stad som överlevt och
vidareutvecklats genom konstant anpassning och förhållning till medeltidens form och
funktion. Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram
till nutid.

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

Synen på världsarv och riktlinjerna för hur konventionen ska genomföras har utvecklats
sedan dess instiftandet 1972. Vikten av hållbar utveckling i världsarven och att världsarven
bidrar till samhällsutveckling betonas alltmer och betydelsen av medborgarnas engagemang
har blivit tydligare.
Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar vad gäller
världsarvets bevarande och omhändertagande. Hansestaden Visby är dessutom en
världsarvsstad, ett världsarv som är eller utgör en del av en stad, som därigenom kräver ett
särskilt förhållningssätt till bevarande eftersom städer är dynamiska platser som också
förändras och anpassas till nya omständigheter. Unescos rekommendation om det
historiska urbana landskapet från 2011 förespråkar en helhetssyn på städers bevarande. Det
urbana kulturarvet ska ses som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling.
Världsarven tillhör oss alla. Just därför behöver de också vara en arena för delaktighet och
hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt.
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1.2 Strategins syfte, användning och framtagande
1.2.1 Syfte och användning

Denna strategi och handlingsplan är ett styrdokument med det övergripande målet att
bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby i linje med världsarvskonventionens krav
samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar samhällsutveckling inom
ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Benämningen strategi och handlingsplan signalerar att arbetet handlar både om en
långsiktig vision för världsarvets bevarande samt konkreta åtgärder som uppdateras med
jämna mellanrum. Dokumentet handlar till stor del om processen att skapa en långsiktig
gemensam vision, mål och åtgärder för världsarvet genom dialog och samverkan. Strategin
ska vara väl förankrad i samhällsplaneringen, i regional utveckling, samt bland olika aktörer
och i lokalsamhället. Den ska ständigt kopplas till andra lokala och regionala styrdokument.
Strategin är ett mer övergripande styrdokument jämfört med exempelvis detaljplan för
Visby innerstad som främst reglerar bebyggelsen utifrån plan- och bygglagen. Den omfattar
frågor kring både skydd, förvaltning, uppföljning, hållbar stadsutveckling och
kommunikation kring världsarvet. Medan strategin sträcker sig upp till en tio-årig period
utgör handlingsplanen en del som behöver uppdateras och revideras med jämna
mellanrum, ungefär vartannat år eller två gånger under varje mandatperiod. Dokumentet
ska användas som en vägledande handbok som vänder sig till en bred målgrupp men
främst till de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda och utveckla
världsarvet.

1.2.2 Disposition

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

Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar. Del I utgör strategin för
världsarvet med två kapitel och tillhörande bilagor. Del II är en handlingsplan som följer
strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen.
I det inledande kapitlet av Del I beskrivs syfte med strategin, vision och strategiska mål.
Här presenteras även en värdebeskrivning som redogör för de värden som ligger till grund
för utnämningen av Hansestaden Visby. Därefter följer ett mer omfattande avsnitt som
beskriver de sju tematiska målområdena (kapitel 2). Vision och strategiska mål genomsyrar
de tematiska målen i kapitel 2.
I bilagorna presenteras världsarvsbeskrivningen för Hansestaden Visby (Statement of
Outstanding Universal Value), skydd, förvaltning, ägandefrågor, strategiska utgångpunkterna
för världsarvsstrategin, samt processen för framtagandet av strategi och handlingsplan.
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1.3 Vision och strategiska mål

Visionen och de strategiska målen för Hansestaden Visby handlar om att världsarvet ska
säkerställas långsiktigt och synliggöras som en värdeskapande grund för
samhällsutvecklingen på Gotland. De mer specifika och tematiska målen som beskrivs i
kapitel 2 utgår från dessa. Grunden för visionen och de strategiska målen beskrivs nedan i
avsnittet om strategiska utgångspunkter.

1.3.1 Vision

Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som säkerställer och utgår från
de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen. Genom ett historiskt urbant
landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad, livskraftig, resilient och hållbar stad en resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten.

1.3.2 Strategiska mål

De övergripande strategiska målen för Hansestaden Visby är följande:







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









Hansestaden Visbys världsarvsvärde, d.v.s. de värden som ligger till grund för
världsarvsstatus, ska säkerställas genom bevarandeledd utveckling, högkvalitativ skötsel
samt skydd genom plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken.
Världsarvets materiella och immateriella attribut ska beaktas i allt förändrings- och
planeringsarbete.
Rekommendationen om det historiska urbana landskapet ligger till grund för en
helhetssyn på stadens bevarande och gynnar en livskraftig och mångfaldig stadskärna
med god balans mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem/organismer.
Hansestaden Visby ska vara en levande, hållbar och attraktiv plats för boende,
verksamma och besökare året runt med relevans för hela Gotland samt genom
internationell samverkan.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål och
kulturen lyfts fram som en viktig kraft och resurs utöver ekonomiska, sociala och
miljömässiga dimensioner.
Stadens särprägel och det mervärde som den välbevarade stadsmiljön skapar, inte minst
som en ekonomisk konkurrenskraft för hela Gotland, ska lyftas fram som en strategisk
drivkraft i regional utveckling.
God kommunikation kring Hansestaden Visby och världsarvskonventionen ska
användas för att möjliggöra bevarande, hållbar användning, förståelse och engagemang.
Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland.
Genom löpande riskanalys och beredskap för långsamma, korta och snabba
händelseförlopp motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden
Visby.
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1.4 Vad är världsarv?

Ett världsarv är ett geografiskt avgränsat kulturarv, naturarv, eller kombinerat kultur- och
naturarv som anses särskilt värdefullt att bevara för framtiden. Det kan vara ett monument,
miljöer eller större landskap som på unika sätt vittnar om jordens och människans historia.
De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde
(Outstanding Universal Value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Detta värde
mäts genom särskilda kriterier och villkor, som till exempel värnandet om autenticitet, men
även genom att det finns skydd och en fungerande förvaltning som säkerställer bevarandet.
Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Det finns även en lista för hotade världsarv och en av
anledningarna till att konventionen instiftades var att världsarvssamfundet ansåg att vissa
platser har ett sådant stort värde att värnandet om dessa platser kräver internationellt
samarbete.
Världsarvskonventionen bygger på FN:s fredstanke och Unescos budskap om att: ”Eftersom krig
börjar i människors sinnen är det i människors sinnen som försvaret för freden måste byggas”.1
Genom att bevara mänsklighetens gemensamma historia i dess mångfald skapas förutsättningar
för förståelse och tolerans.

1.5 Världsarvets aktörer och nätverk

Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå.
De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt och
internationellt.

1.5.1 Aktörer

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

Internationell nivå

Unescos mellanstatliga världsarvskommitté beslutar i frågor kring världsarvskonventionen
på internationell nivå. Innan kommittén upptar ett nytt världsarv på världsarvslistan, eller
ett befintligt världsarv på listan över hotade världsarv, utvärderar konventionens
rådgivande organ detta och lägger fram förslag och synpunkter till världsarvskommittén.
De granskar även hur världsarven bevaras och hanteras över tid. De rådgivande organen är:
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, som utvärderar kulturarv och
kombinerade kultur- och naturarv; IUCN, International Union for Conservation of Nature, som
bedömer naturarv och kombinerade kultur- och naturarv; och ICCROM, International Centre
for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, som främst arbetar med
utbildning, uppföljning och kapacitetshöjande.

1

UNESCO Constitution, preamble, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Nationell nivå

Regeringen är ytterst ansvarig för att Sverige följer världsarvskonventionen. Regeringen
representerar Sverige på världsarvskommitténs och världsarvskonventionens
generalförsamlings möten och beslutar om Sveriges nomineringar till världsarvslistan och
att föra upp eventuella nomineringar på Sveriges tentativa lista (listan över möjliga
världsarv).
Ansvariga nationella myndigheter i världsarvsarvsarbetet är Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet. Riksantikvarieämbetet har det övergripande
ansvaret för världsarvskonventionens tillämpning i Sverige och samordnar det nationella
världsarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett generellt uppdrag
från regeringen att hantera och förbereda frågor utifrån världsarvskonventionen.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarv som är kulturarv.
Naturvårdsverket ansvarar för världsarv som är naturarv. Svenska Unescorådet är
kontaktlänk mellan Sverige och Unesco och bistår regeringen i frågor om Unescos
verksamhet. Svenska Unescorådet verkar för ökad medvetenhet om och skyddsbehov av
världsarven och synliggör världsarvsarbetets globala koppling.

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

En nationell strategi för världsarvsarbetet ligger till grund för Sveriges inriktning för
världsarvsarbetet på nationell nivå.2

Figur 1.1 Aktörer i världsarvsarbetet på nationell nivå (Riksantikvarieämbetet, 2019).

Regional och lokal nivå

Länsstyrelserna ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå vilket
omfattar världsarvsarbetet, ett ansvar som följer den nationella lagstiftningen. Samtliga
länsstyrelser med världsarv har ett grunduppdrag som gäller alla länsstyrelser. I

2

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi.
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länsstyrelsernas grunduppdrag ingår att på regional nivå ha uppsikt över världsarven i
enlighet med miljöbalken (1998:808) och hushållningsförordningen (1998:896) och vidta
tillämpliga åtgärder om världsarven riskerar att påverkas.
I den nationella strategin för världsarvsarbetet understryks att länsstyrelsen bör bidra till
god förvaltning av världsarven och utse världsarvsråd eller motsvarande samt
samordningsansvarig organisation för världsarven efter förslag från ansvariga lokala och
regionala aktörer i världsarvsarbetet. Länsstyrelserna bör också vara pådrivande i arbetet
med världsarvens förvaltningsplaner så att de uppdateras och följs upp. Samtidigt fastslog
den nationella världsarvsstrategin vikten av att världsarvens rådande organisation ska gälla.
För Hansestaden Visby gäller att Region Gotland sedan nomineringen varit
samordningsansvarig organisation och den nationella strategin betonar också vikten av att
bygga på rådande organisation.
Beslutsfattande myndigheter, exempelvis kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är centrala aktörer i världsarvsarbetet och är
myndigheter som har mandat att fatta beslut om förändringar i mark- och
vattenanvändning i eller i anslutning till världsarven.
Kommunen har en central roll i världsarvsarvsarbetet som beslutsfattande myndighet och i
arbetet med samhällsplanering och samhällsutveckling på lokal nivå. Enligt den nationella
strategin för världsarvsarbetet har kommunen har stort mandat att forma sin roll i
världsarvsarbetet utifrån lokala förutsättningar och behov.
Regionerna ansvarar för tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och att göra konst och kultur
tillgängligt på regional nivå. Regionernas roll och ansvar i världsarvsarbetet kan variera
mellan världsarven men generellt sett kan regionerna bidra mer och ta en större roll i
världsarvsarbetet framöver i fråga om världsarvens användande, utvecklande och bidrag till
samhällsutvecklingen och Agenda 2030-målen.

1.5.2 Nätverk

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

Världsarv i Sverige

Föreningen Världsarv i Sverige (ViS) samlar de flesta av världsarven inom Sveriges
territorium i ett nationellt nätverk. ViS bildades 2003 som en ideell förening och verkar för
att driva ett nätverk som stödjer förvaltningen av världsarven i Sverige. I rollen ingår att
samla världsarvens aktörer nationellt och vara en arena för erfarenhetsutbyten och
kompetensutveckling för världsarvens samordnare med flera. genom att bland annat
anordna konferenser och möten för världsarvens aktörer. Föreningen är också en viktig
dialogpart för nationella myndigheter.
Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket. År 2018 arrangerade Region Gotland i
samverkan med ViS, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands
Museum och Uppsala universitet Campus Gotland ett nationellt världsarvsmöte i Visby
med temat Världsarv – resurs och plattform för hållbar utveckling.
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Nordic World Heritage Association

Nätverket för världsarv i Norden är en ideell förening som arbetar för att stärka samarbetet
mellan de nordiska länderna och därigenom möjliggöra kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte avseende implementering av världsarvskonventionen utifrån
världsarvskonventionens fem strategiska mål (se avsnitt 1.7.1). Nätverket är en
paraplyorganisation för nationella världsarvsgrupperingar med medlemmar från Danmark
(Rigsfællesskabet), Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen Världsarv i Sverige är
medlem i det nordiska nätverket.

European Meeting of World Heritage Associations

År 2015 togs ett initiativ av Frankrikes nätverk för världsarv och Strasbourg stad i
samarbete med Unescos världsarvscenter till att bilda ett europeiskt nätverk för föreningar
och nätverk i Europa. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan länder om hur nätverken och
organisationerna arbetar och vilka förutsättningar de har. Representanter för föreningen
Världsarv i Sveriges deltar i de årliga mötena.

Organization of World Heritage Cities

Hansestaden Visby tillhör organisationen för världsarvsstäder (OWHC, Organization of
World Heritage Cities), ett nätverk bestående av cirka 250 världsarvsstäder som ger möjlighet
till exponering och samarbete med andra världsarvsstäder i olika frågor. Exempel på andra
världsarvsstäder är Bordeaux, Venedig, Bergen och Lübeck. OWHC samarbetar framför
allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare. Sekretariatet ligger i Quebec.
Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska världsarvsstäderna med ett
regionalt sekretariat i Regensburg för regionen nordvästra Europa och Nordamerika.
Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket och OWHC är också utpekad som ett
prioriterat nätverk i Region Gotlands internationella strategi.3

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

Hansan

Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för
Hansedagen, där 75 - 120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.

3

Region Gotland (2017) Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
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1.6 Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar

Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan år 1995 har två handlingsplaner
fastställts (år 1993 och 2003). Den senaste arbetades fram i början av 2000-talet och
fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2003: Världsarvet Hansestaden Visby
inför 2000-talet: ett handlingsprogram med åtgärdsplan. Dokumentet har utgjort en viktig
utgångspunkt för den nya strategi och handlingsplanen.
Nya områden har tillkommit i världsarvsarbetet sedan 2003-års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Unesco efterfrågar att världsarven presenterar besöksstrategier och
genomtänkta planer för hållbar turism utifrån kulturarvsperspektiv. Ett annat område som
tillkommit är katastrofberedskap som idag utgör en viktig del av världsarvsarbetet
internationellt sett. Världsarven behöver skyddas från snabba händelseförlopp såsom
brand, översvämning och storm. Även hållbar användning och immateriella aspekter av
världsarvens bevarande har fått en alltmer betydelsefull plats i det internationella
världsarvsarbetet. För Visbys del är målet om en levande innerstad ännu mer aktuellt än
tidigare. Även energifrågor och klimatanpassning har fått en mer framträdande roll i arbetet
med världsarvskonventionen lokalt.

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

Det finns en bra grund för ett sektorsövergripande världsarvsarbete men samtidigt flera
utmaningar för Hansestaden Visbys bevarande och utveckling. Den muromgärdade
innerstadens funktion som levande och mångfacetterad stadskärna med stadskultur är
sårbar. Offentliga funktioner har flyttats ut ur stadskärnan vilket förändrat innerstadens
karaktär. Privatisering, gentrifiering och ökad turism påverkar både funktionell mångfald
och den sociala balansen i staden. Den förväntade ökningen av fram för allt dagsbesökare
som kryssningskajen som färdigställdes 2018 innebär ställer ökade krav på ramar och
riktlinjer för hållbar turism. Ett annat område är tillgänglighet, inte minst med tanke på
Visbys kuperade stadsmiljö och bebyggelsens begränsade förutsättningar. Efter
ringmursraset 2012 finns en ny medvetenhet om risken för fler ras och vikten av insatser
för att minimera risken för olyckor. Det finns även andra risker som brand,
klimatförändringar, överexploatering och brister i kunskap om bevarande och vikten av att
använda traditionella hantverk och metoder. Både för lite och för mycket underhåll är
utmaningar som behöver mötas i framtiden, exempelvis att byggnader lämnas eftersatta i
vissa fall eller renoveras på olämpliga sätt som urholkar kulturhistoriska värden.
Inför arbetet med en ny strategi och handlingsplan har världsarvsvärdet förtydligats. En
obligatorisk retroaktiv världsarvsbeskrivning presenterades vid världsarvsforum i Visby den
1 oktober 2016 och antogs av Unescos världsarvskommitté i Kraków 2017. Det finns nu
en tydligare beskrivning av världsarvet och de värden som ska säkerställas.4 Att kunna
förmedla kärnan i världsarvsvärdet på ett enkelt sätt är viktigt såväl inom besöksnäringen
som i stadsplaneringen.

UNESCO (2017) Retroactive Statement of Outstanding Universal Value, Extract of the Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 41st
session, Krakow, 2017.
4
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1.7 Värdebeskrivning

Det här avsnittet utgör en beskrivning av det värde som ligger till grund för utnämningen
av Hansestaden Visby till världsarv. Texten är en förenklad version översatt från den
engelska orginaltexten som fastställts av Unesco genom processen för en så kallad
retroaktiv världsarvsbeskrivning (se bilaga 1). Det särskilt stora universella värdet
(världsarvsvärdet) ska ligga till grund för alla förändringar som kan tänkas påverka detta
värde.

1.7.1 Världsarvsvärdet – särskilt stort universellt värde

De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt högt universellt värde
(Outstanding Universal Value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Detta
värde mäts genom: 1. särskilda kriterier; 2. villkor om integritet och autenticitet; och 3;
skydd och förvaltning som säkerställer världsarvsvärdet. Det här avsnittet beskriver de två
förstnämnda, medan skydd och förvaltning beskrivs i bilaga 2.
Visbys glansdagar under 1100-1200-talen ligger till grund för dagens världsarvsstatus.
Staden spelade en viktig roll i handelsförbundet Hansan och var en metropol i den
internationella handeln runt Östersjön. Medeltidens formspråk dominerar stadens skala och
utformning. Hansestaden Visby utsågs av världsarvskommittén som: ”Ett synnerligen
framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt
bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och
funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.”
Staden är därmed ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad
handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad och särskilt
komplett stadsbild och sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk.
Tillsammans ger dessa delar uttryck för denna typ av betydande mänsklig bosättning med
dess form och funktion, som fortfarande utgör en levande stad.
Figur 1.2: Särskilt högt universellt värde.

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

Kriterier

Hansestaden Visby uppfyller kriterierna (iv) och (v) som finns beskrivna i de operationella
riktlinjerna för världsarvskonventionen. Den förstnämnda handlar om att vara ett
enastående exempel på en typ av byggnad, arkitektonisk eller teknisk ensemble eller
landskap som illustrerar betydande stadier i mänsklighetens historia. Den andra handlar om
att en plats är ett synnerligen framstående exempel på en traditionell mänsklig bosättning,
representativ för en kultur som hotas av oåterkalleliga förändringar. Flera andra
hansestäder har utnämnts enligt kriterium (iv) men få är upptagna på världsarvslistan enligt
kriterium (v).
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Kriterium (iv): byggnad och bebyggelsemiljö som illustrerar en speciell period i historien

Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad stad vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal som en av de
viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360 är anmärkningsvärt intakt. Detta
återspeglas i den välbevarade stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida
byggnaderna och stadslandskap.

Kriterium (v): traditionell mänsklig bosättning som hotas av oåterkalleliga förändringar

Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har överlevt
och vidareutvecklats genom konstant anpassning och förhållning till medeltidens form och
funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socio-ekonomiska och kulturella
förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida muromgärdade
handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid. Funktionell
kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens- och stiftsstad består
samt funktioner som handels- och boendeändamål

Attributen som ska skyddas

Ringmuren och vallgravarna

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

Stadsmuren och vallgravarna utgör tillsammans en försvarsanläggning. Vallgravarna är
dessutom ett stenbrott från vilken man bröt en del av kalkstenen för att bygga muren.
Öppenheten är en väsentlig del av murens funktion – att försvara staden. Den välbevarade
öppenheten bidrar till läsbarhet av stadslandskapets historiska utveckling, kontrasten
mellan stad och land under medeltiden. Stadsmuren byggdes vid mitten av 1200-talet för
att försvara staden och handeln. Den drygt 3,4 km långa ”ringmuren” hade ursprungligen
27 marktorn och 22 sadeltorn Idag finns 27 av marktornen kvar. Kruttornet byggdes cirka
1158-61 för att skydda hamnen som ursprungligen låg vid Almedalen.

Infartsvägar och gatunät

Stadens infartsvägar genom portar i norr, öster och söder, som leder från klinten ner till
hamnen, kan dateras till vikingatiden och sträcker sig utanför världsarvets gränser. Övriga
portar och öppningar är av senare datum och har inget samband med Hansastaden. Det
medeltida gatunätet finns kvar både över och under mark. Stadsarkeologin ger belägg för
omfattande bebyggelselämningar, äldre gator som är belagda med stora kalkstensplattor
och ett sofistikerat vatten- och avloppssystem.
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Kyrkoruinerna

Medeltida Visby hade fler kyrkor än någon annan stad i Sverige: 15 innanför murarna och
två utanför. Dessa byggnadsverk återspeglar flera tidsperioder med romanska och gotiska
karaktärsdrag, och de hade alla olika funktioner som församlings-, gilles-, kloster- och
sjukhuskyrkor. Många förföll när de övergavs under reformationen på 1530-talet. Endast
domkyrkan Sankta Maria, den tyska kyrkan, förblev intakt och används fortfarande.

Medeltida hus

Majoriteten av de medeltida stenhusen uppfördes som mäktiga packhus och magasin.
Resterna av över 200 packhus och köpmanshus är uppförda i framförallt romansk stil.
Även bebyggelsen i sten och trä från 1600-talet och 1700 och 1800-talen nämns i
utvärderingen av världsarvet.

Stadsbilden/stadslandskapet

Stadens fysiska form och den övergripande stadsbilden är Visbys viktigaste egenskaper. En
stor mängd små trähus från 1700- och 1800-talen med skiftesverkskonstruktion (bulhus)
som härstammar från vikingatiden finns kvar. Man hittar dem främst i de östra delarna av
staden och i området söderut där Visborgsslott var placerat.
Stadsbilden handlar om stadens form och funktion, om helheten. Visby har en speciell
topografi med dramatiska höjdskillnader som präglat stadens utformning. ICOMOS
utvärdering hänvisar till 1912 års stadsplan och stadslandskapets intakthet. Inspiration
hämtades från trädgårdsstadsidealet med många siktlinjer och öppna ytor mot ringmuren
bevarade. Byggnadsordning för innerstaden identifierar fem karaktärsområden att förhålla
sig till: medeltiden, residensstaden, trästaden, borgarstaden och den moderna staden.

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

Integritet

Integritet handlar om att alla de beståndsdelar som bidrar till det särskilt stora universella
värdet utgör en del av världsarvet och att de olika attributen eller delarna är i ett gott skick.
Hansestaden Visby omfattar den medeltida staden innanför murarna och de omgivande
vallgravarna och öppna ytorna. Den största delen världsarvet är i gott skick och den
medeltida stadsplanen är i stort sett intakt. Mindre delar av stadsmuren har rasat under
årens lopp. En sektion av muren rasade 2012 vilket resulterade i en framgångsrik
restaurering där ny kunskap om dess skick och bevarande kom fram.
Den ökande användningen av kyrkoruinerna för evenemang och aktiviteter kräver att
riktlinjer och konsekvensbedömningar tas fram. Åtgärder som inte tar hänsyn till rådande
riktlinjer för bevarande innebär en gradvis förändring av bebyggelsen som har en negativ
påverkan på världsarvsvärdet.
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Den historiska stadssiluettens visuella integritet är sårbar när staden expanderar och
utvecklas. Tendenser av en utveckling som leder till en monofunktionell stad och bristen på
kunskap om traditionella hantverk hotar stadens funktionella kontinuitet och
byggnadsverk.
Vissa nyckelattribut är placerade utanför världsarvet, t.ex. ruinerna av Sankt Göran och
Solberga kloster, den medeltida galgen på Galgberget, kalkstensbrott och infartsvägarna till
den medeltida staden.

Autenticitet

Autenticitet handlar om att något är äkta och trovärdigt. Äktheten skyddas till exempel
genom användning av traditionella material och metoder vid restaurering av fastigheter
men det finns flera aspekter som bidrar till att en byggnad eller miljö behåller sin
autenticitet. Världsarvskonventionens riktlinjer väger in följande aspekter: form och
gestaltning, material, användning och funktion, traditionella metoder, platsens
sammanhang, immateriella värden och platsens själ.

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

Visby är den bäst bevarade nordeuropeiska muromgärdade staden och exempel på ett
befäst handelscentrum. Den är den mest kompletta av de tidiga Hansestäderna. Visbys
ursprungliga form, som kan upplevas i dess fysiska struktur och övergripande stadsbild, är
dess viktigaste kvalitet. Det oregelbundna gatumönstret och infartsvägarna löper från
klinten till hamnen, några med ursprung i vikingatiden. Packhusen i kalksten, som
uppfördes under Visbys höjdpunkt som ett av Hansans handelscentrum, har behållit sin
dominans längs de tre huvudgatorna som löper parallellt med strandlinjen. De medeltida
byggnaderna är autentiska, vilket visas i utformning och storlek, den rektangulära planen,
höjd och material. Senare bebyggelseutveckling har anpassats till den medeltida skalan och
stadsplanen. Den gotländska kalkstensbrytningen och traditionella kalkproduktion som
används till puts- och murbruk är fortfarande aktiv och spelar en avgörande roll när det
gäller underhåll och bevarandet av äldre hantverk.
Stadsmuren är till största del intakt, och dess höga autenticitet är enastående. De
välbevarade vallgravarna och öppna ytor som omger staden innanför murarna bildar en
skiljezon som accentuerar kontrasten mellan den kompakta medeltida staden och den glesa
ytterstaden. Särskilt tydliga är de tre parallella vallgravarna längs den norra delen av muren.
Under 1900-talet tog stadsplaneringen intryck av trädgårdsstadsidealet vilket gjorde att
stora områden med öppna ytor sparades och en begränsning i byggnadshöjd och täthet
styrde utformningen av staden utanför murarna. Trots att de medeltida kyrkorna förföll,
och förlorade sin ursprungliga funktion, utgör ruinerna ikoniska värdebärare av
arkitektonisk och historisk betydelse som varit mer eller mindre intakta sedan 1800-talet.
Medan Visby förlorade sin funktion som en handelsmetropol under 1400-talet, visas dess
kontinuitet som levande stad genom funktioner som handel, kontor, bostäder, utbildning,
kultur och turism. Utflyttningen av flera offentliga myndigheter till lokaler utanför
ringmuren har i viss grad förvandlat staden från en livlig kontorsbaserad kärna till ett mer
säsongsbetonat bostadsområde. Att Visby och Gotland är ett attraktivt besöksmål med
ekonomiskt starka fastighetsägare är både en tillgång och ett hot mot bevarandet av denna
miljö.
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1.7.2 Världsarvets avgränsning

Den ”bebodda historiska staden” omfattar den muromgärdade staden och dess närmaste
omgivning som tillsammans utgör ett område på 105 hektar (figur 1.3).

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

En buffertzon behöver upprättas för att hantera utvecklingstrycket utanför världsarvet.
Världsarvskonventionens riktlinjer beskriver buffertzonen som ett extra skydd och ett
utpekat område inom vilket det finns ett medvetet förhållningssätt till förändringar (se
kapitel 2).
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Figur 1.3 Världsarvets avgränsning

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

.
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2 Tematiska mål
De tematiska målen bygger på den tidigare världsarvsstrategin för Hansestaden Visby och
fångar upp nya områden i linje med världsarvskonventionens utveckling och synen på
världsarv i tiden. Bland de områden som tillkommit sedan den föregående strategin för
världsarvet är hållbar turism och framtagandet av en besöksstrategi utifrån världsarvets
bevarande och hållbara användning. Hållbar användning av världsarvet har generellt blivit
mer framträdande i de operationella riktlinjerna för världsarvskonventionen. Vidare ställs
idag höga krav på krisberedskap, särskilt klimatanpassning då klimatförändringar bedöms
av Unesco som ett av de främsta hoten mot världsarvens bevarande. Idag ställs även höga
krav på brett deltagande och förankring av världsarvsfrågorna inom lokalsamhället.
Det här kapitlet innehåller tematiska mål samt en beskrivning av respektive målområde.
Åtgärderna som kopplas till målen presenteras i handlingsplanen (del II) som uppdateras
med jämna mellanrum.

2.1 Skydd, vård och förvaltning

Hansestaden Visby förvaltas av flera aktörer och skyddas genom olika lagstiftningar (se
bilaga 2). Detta avsnitt bygger på bilaga 2 om hur världsarvet skyddas och förvaltas med en
fördjupad bild av världsarvets attribut och beskrivning av målen för dessa.

Mål
Övergripande




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






Genom tillämplig lagstiftning säkerställa ett långsiktigt bevarande och god
hushållning av Visbys kulturmiljö (mål 2.1.1).
Detaljplanen ska säkerställa ett långsiktigt bevarande av världsarvet (mål 2.1.2).
All förvaltning, vård och upprustning utgår från respekten för kulturmiljön och
världsarvsattributen, för såväl den enskilda fastigheten, det offentliga rummet och
stadsmiljön i sin helhet. Alla åtgärder, små som stora, anpassas efter kulturmiljöns
förutsättningar (mål 2.1.3).
Försiktighetsprincipen ska vara vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder
och ingreppens påverkan på världsarvet (mål 2.1.4).
Visby ska fortleva som en bebodd historisk stad där vardagslivet ska vara
utgångspunkt för utvecklingen av verksamheter och besöksnäring (mål 2.1.5).

Stadsmuren och vallgravarna
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Stadsmuren och vallgravarna ska betraktas som en helhet. Både vallgravarnas
funktion som medeltida försvarsverk och planteringsgillets parkanläggning ska
beaktas (mål 2.1.6).
Ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas och fastställas. Genom en
avsiktsförklaring säkerställs ett långsiktigt statligt ansvarstagande (mål 2.1.7).

Ruinerna




Ruinerna ska kunna upplevas, tillgängliggöras och användas som ruiner (mål 2.1.8).
Ruinerna ska bevaras i egenskap av ruiner för kommande generationer (mål 2.1.9).

Stadslandskapet med dess årsringar




Alla tidsskikt i stadsmiljö och i byggnader ska respekteras (mål 2.1.10).
Visby ska bibehålla sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den
historiska staden (mål 2.1.11).

God byggnadsvård





Arbeten ska utföras med högsta kvalitet och känsla för stadens kulturhistoriska
värde, med respekt för originalet och genom användning av traditionella metoder
och material (mål 2.1.12).
Byggherrar, fastighetsägare och hantverkare ska ha tillgång till rådgivning och guidas
rätt i byggprocessen genom samverkan och kunskapsuppbyggnad (mål 2.1.13).

Tydliggörande av världsarvets gränser



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



En buffertzon fastställs för världsarvet i enlighet med världsarsarvskonventionens
operationella riktlinjer (mål 2.1.14).
Inkludera Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen som delar av världsarvet (mål
2.1.15).

2.1.1 Stadsmuren och vallgravarna

Stadsmuren

För att kunna uppleva stadsmuren - eller ”ringmuren”- skall denna inte byggas för så att
partier synliga i stads- och gatubilden försvinner. Även på tomtmark som allmänheten inte
23 (103)

Page 107 of 373

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

har tillträde till gäller restriktivitet för ny- och tillbyggnader som skymmer ringmuren.
Nybyggnad och tillbyggnad som sticker upp över murkrönet skall göras med respekt och
hänsyn tagen till upplevelsen av muren.
Sjömuren är den del av den mot sjön vettande stadsmuren som redan från början var lägre
än landmuren. Utfyllnader har ytterligare minskat höjden. Murens övre delar saknas delvis.
På grund av detta krävs särskild omtanke vid byggande i sjömurens omedelbara närhet så
att muren även i fortsättningen ska kunna framstå som överordnad omgivningen. Samma
särskilda hänsyn gäller även vid andra murpartier som är låga på grund av tidigare murras.
Frågan om vem som ska äga och förvalta ringmuren har diskuterats under en längre tid.
Riksantikvarieämbetet förespråkar ett fortsatt långsiktigt ansvarstagande från statens sida
gällande förvaltningen av ringmuren och att detta bäst skulle omhändertagas inom ramen
för Statens fastighetsverks uppdrag. Förutsättningen för detta är ett statligt ägande av
ringmuren och innebär att en överenskommelse med Region Gotland och inblandade
statliga parter angående en förändring av ägandet behöver tas fram.
Förvaltnings- och ägandefrågan är viktig för att säkerställa ringmuren bevarande.
Förvaltningen bör fortsatt genomföra årlig översyn och planering av åtgärder, kontroller av
ringmuren, dokumentation av observationer och planering av åtgärder. Det behöver
tillsättas löpande tillsyn och vård av ringmuren. Det huvudsakliga syftet med vården är att
bromsa nedbrytningen.

Vallgravarna

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

Region Gotland ansvarar för skötseln och förvaltningen av vallgravarna, efter en befintlig
skötselplan vilken bygger på ett historiskt underlag som tagits fram av Gotlands museum.
Enligt många anses dock de historiska aspekterna av gravarna som ett försvarssystem vara
underordnade ”biologiska” aspekter. Inte heller skötseln har haft fokus på öppenheten in
mot muren utan gjorts lite på måfå. Igenväxning har därför skett i en utsträckning som
gjort att de yttre murverken i gravarna delvis skadats. Gotlands museum gjorde på uppdrag
av RAÄ en översyn (2017) av anläggningar i gravarna som ska övervakas och skötas av
RAÄ. Detta ledde till en dialog mellan RAÄ och Region Gotland där en uppröjning av
buskar (vinter 2019) kring gravarnas murverk påbörjats för att underlätta eventuella
restaureringsinsatser.
I vallgravarna finns även träd och växter som kan ha värde som biologiskt kulturarv.
Hanteringen av kulturhistoriska, biologiska och rekreativa värden bör ses över för att hitta
en balans mellan den visuella upplevelsen av ringmuren, förståelsen för ringmuren som
försvarsanläggning samt bevarandet av planteringsgillets parkanläggning från sent 1800-tal.
I dagsläget utgör gravarna varken en öppen yta som accentuerar ringmuren eller en anlagd
park.

2.1.2 Ruinerna

Gotlands museum har ett nyttjanderättsavtal med Statens fastighetsverk (SFV) fram till
2032 som innebär att det är museet som hyr ut ruinerna i Visby innerstad. SFV och
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Gotlands museum samråder för att säkerställa kvalitén och lämpligheten på vad som
arrangeras i ruinerna.
Stadens kyrkoruiner används idag i varierad utsträckning. Här finns potential för ett utökat
nyttjande och en bättre tillgång till världsarvet för allmänheten. Nyttjande av ruinerna kan
ses som en del i att tillgängliggöra världsarvet för en bred allmänhet. Här bör det dock
finnas en balans mellan bevarande, nyttjande och tillgänglighet och där verksamheter och
användning anpassas efter ruinernas förutsättningar.
För de ruiner som används återkommande för olika evenemang, exempelvis Sankta Karin
och Sankt Hans/Sankt Per, Sankt Nicolai, bör en modell tas fram för årlig, systematisk
genomgång och redovisning av eventuellt slitage. Parallellt bör det ses över hur de andra
ruinerna i en större grad skulle kunna användas.
Eftersom att kulturmiljölagen inte reglerar hur ruinerna ska/kan användas. Finns det ett
behov av att se över användandet av ruinerna i syfte att innehåll och verksamheter ska vara
lämpade för respektive ruin/fastighet så att deras värden ej tar skada. I detta arbete är det
viktigt att hållbar användning av ruinerna lyfts fram. En översyn görs bland annat i
anslutning till framtagandet av vårdprogram för ruinerna.
För samtliga ruiner är det viktigt att det finns kunskapsunderlag i form av vårdprogram.
SFV arbetar långsiktigt med att samtliga ruiner ska ha ett vårdprogram. I vårdprogrammen
redovisas kulturhistoriskt värde och lämplig nivå på vården vilket är en förutsättning för att
rätt vård och underhållsarbete ska kunna genomföras. Utifrån detta kan SFV sätta
prioriteringsnivåer för underhåll som underlag inför den årliga anslagsfördelningen. SFV
behöver också få en bättre uppfattning om rasriskerna i de olika ruinerna för att kunna
bedöma hur mycket ruinerna tål och hur de kan användas. Dagens begränsade
anslagsnivåer medför att arbetet med att ta fram vårdprogram och utföra önskat underhåll
inte kan genomföras i önskad takt.

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

2.1.3 Stadslandskapet med dess årsringar

Människor har bebott den plats som idag kallas Visby innerstad sedan urminnes tider. Varje
tidsperiod har lämnat sina spår. Dessa årsringar kan avläsas i bebyggelsen sedan
vikingatiden och medeltiden och ger en tydlig bild av hur staden vuxit fram under 900 år. I
Visby syns inga tydliga cirkelformade ”ringar” i innerstadens framväxt. Bebyggelsen har
tillkommit likt en mosaik som kompletterats efterhand. I byggnadsordningen presenteras
fem huvudsakliga byggnadsepoker, var och en med sin egen karaktär och med värden att ta
hänsyn till (se nedan). Innerstadsinventeringen som genomfördes 1996-97 ligger till grund
för uppgifter om byggnadsår och så vidare.
Befintliga byggnader intill eller sammanbyggda med ringmuren eller ruinerna är uppförda
för så länge sedan att de har en hävdvunnen plats i stadsbilden. Den bevarade äldre
bebyggelsen i direkt anslutning till ringmuren och ruinerna kan sägas vara en del av det
historiska bebyggelsemönstret och ett karaktärsdrag för världsarvet.
Med anledning av att ett långt större antal fastigheter ingår i detaljplanelagt område är det
av största vikt att detaljplanen uppfyller de bevarandeintentionerna som finns.
Bedömningen är att världsarvets värden kan skyddas via planläggning. För att säkerställa
skyddet av världsarvet krävs dock att detaljplanen är tydligare och mer detaljerad, där en
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hög ambitionsnivå av att bevara kulturvärdena är styrande för möjliga utvecklings- och
exploateringsmöjligheter. Detaljplanen ska vara så pass detaljerad att oåterkalleliga ingrepp
inte går att genomföra utan tillstånd.
Texten nedan är ett utdrag från byggnadsordningen som beskriver karaktärsdragen för
Visby innerstad.

Medeltidsstaden (1100-1500)

Det tog inte många år för vikingarnas hamn att byta skepnad till den medeltida hansestaden
Visby. Staden blev ett multinationellt och kulturellt handelscentrum. 17 kyrkor och kloster
byggdes i och nära staden. Ringmuren uppfördes i olika etapper under 1200-talet, som en
barriär mellan stad och land. Handeln var säsongsbunden till sommarhalvåret. Mest tätt
bebyggt var området nordost om Strandgatan. Uppskattningsvis bodde 8 000 människor
innanför stadsmuren vid 1300-talets början.

Residensstaden 1500–1720

Efter medeltidens glansdagar följer århundraden av ekonomisk tillbakagång. Bränder och lübeckarnas
militära attack 1525 gör att staden når sitt mest nedgångna tillstånd. Invånarantalet är periodvis färre än
1 000 personer. Få nya hus byggs under denna tid. Visborgs slott sprängs när danskarna lämnar ön
1679. Ett residens byggs vid Strandgatan för den svenske landshövdingen.

Trästaden 1720–1830

Under 1700-talets inledning fördubblades antalet bostäder i Visby. Klintarna bebyggs med
nästan uteslutande små hus av trä i bulhuskonstruktion. År 1785 har Visby fler än 5 000
invånare och är med detta Sveriges i storlek femte stad. Handel, sjöfart och industri
utvecklas. En artilleribataljon med 400 anställda placerades i Visby.

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

Borgarstaden 1830–1920

Vid sekelskiftet 1900 har Visby 8 375 invånare och är Sveriges i storlek 27:e stad.
Ringmuren är inte längre gränsen mellan stad och land. Visby blir en modern stad med
växande ansvar för administration, bank- och skolväsende, sjukvård och infrastruktur.
Industrin blomstrar och kommunikationerna förbättras. Stora torget bildar centrum för
handeln. Klinten blir de fattigas bostadsområde. Den spirande turismen förändrar synen på
ringmur och ruinerna.
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Den moderna staden 1920–2010

Staden anpassades efter den ökande bilismen och trafikreglering blev nödvändig. Bristen på
parkeringsplatser gjorde att varuhuset Tempo flyttade till Öster. Rivningen av kvarteret
Östertull skapade debatt år 1972. Villkor i statliga stödåtgärder bidrog till hårdhänta
renoveringar. Kommunsammanslagningen 1971 ökade behovet av kontorsplatser i
innerstaden. Sedan 1970-talet har innerstadens befolkning ökat till knappt 3 000 invånare.

2.1.4 God byggnadsvård

En förutsättning för bevarande är att vår tids insatser för stadsmiljön måste harmonisera
och vara likvärdiga med den kvalité och ambition som präglat framväxten av staden.
Hänsyn till de kulturhistoriska värdena, de traditionella metoderna och materialen är
förutsättningar för att lyckas och för att inte riskera att omistliga värden går förlorade.
Under strategins framtagande har diskussioner förts kring möjligheten att införa ett
säkerställande/kontroll/certifiering av utförare och hantverkare. Det efterfrågas av såväl
hantverkare specialiserade inom byggnadsvård som hos fastighetsägare. Frågan behöver
fortsätta diskuteras om det är möjligt eller om det på något annat sätt går att säkra att
hantverkare som utför arbeten i innerstaden har rätt kompetens.
Kunskapen om de traditionella materialen och metoderna finns men behöver bli mer
allmänt vedertagna. Med hjälp av den kunskap som finns inom nätverken som arbetar med
byggnadsvård finns möjligheter att sprida kunskapen.

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

Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla och kräver en
stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och hantverksmetoder innebär
att man utgår från de material och metoder som användes då byggnaden uppfördes. De är
välbeprövade och skadar inte byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor,
kalkbruk, kalkfärg, rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll, men det kan göras
med enkla åtgärder. Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det
underliggande. Kalkputs ska bättras med kalkputs och linoljefärg med linoljefärg. Att
upprätthålla kunskapen om äldre hantverk är avgörande för möjligheten att bevara.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse med många
moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning. Renovering av byggnadsdelar
är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Det finns en stor tillgång och kunskapsunderlag så som innerstadsinventeringen och
byggnadsordningen för att lyckas med bevarandet av staden. Det behövs dock
förutsättningar för kontinuerlig uppföljning/aktualisering av uppgifter i
bebyggelseinventeringen.

2.1.5 Tydliggörande av världsarvets gränser
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Frågan om att inkludera de 92 medeltida landsortskyrkorna var föremål för en utredning
som utfördes av länsstyrelsen och är en fråga som återkommer. Det finns i dagsläget ingen
intention att arbeta fram ett förslag för en världsarvsnominering av de medeltida kyrkorna.
Däremot kan kopplingen mellan landsortskyrkorna och Visby stad kan med fördel belysas i
insatser kring kunskapsuppbyggnad. Kyrkorna är samtida med Visbys framväxt under
medeltiden och bidrar med en större förståelse för världsarvet Hansestaden Visby.

Inkludera Solberga kloster och St Görans ruin

Sankt Görans ruin, Solberga kloster och galgen på Galgbacken har en tydlig koppling till
världsarvet men ingår idag inte inom världsarvets gränser. Att inkludera dessa handlar dels
om att reda ut hur dessa funktioner bidrar sig till världsarvsvärdet samt att utvärdera vad
det skulle innebära resursmässigt med skyddskrav och så vidare.

Buffertzon

En buffertzon är ett instrument som syftar till att ge världsarvet ett extra skydd och vid nya
världsarvsnomineringar kräver Unesco att en sådan identifieras. Det är viktigt att fastställa
en buffertzon för Hansestaden Visby då exploateringen utanför muren sätter press på
närområdet. En buffertzon kan definieras genom att med riksintresset som lagstiftat skydd
peka ut och säkra vissa öppna ytor och siktlinjer in mot ringmuren samt säkra en
begränsning av höjder och volymer för att inte förminska ringmurens monumentalitet och
den historiska stadssiluetten.
Viktiga principer i framtagandet av en buffertzon är att slå vakt om riksintresset,
stadssilhuetten, vyer och siktlinjer (inifrån och utifrån världsarvet) och i relation till platser
som bidrar till världsarvsvärdet (Galgen, Solberga, Sankt Göran). Infartsvägarna bör
accentueras och få en mer stadsmässig utformning som knyter ihop innerstan med
ytterstaden.

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

En kulturkonsekvensbedömning (HIA, heritage impact assessement) bör fungera som
beslutsunderlag vid större etableringar (storlek, höjd belägenhet och omfattning) inom
framtida föreslaget område. En HIA ska tas fram av en oberoende konsult med
dokumenterad erfarenhet av verktyget och bedömningar gentemot världsarv.

Koppling till andra styrdokument



Detaljplan för Visby innerstad med tillhörande byggnadsordning.
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2.2 Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål
Offentliga rum, trafik och mobilitet






Välkomnande platser och stråk för alla (mål 2.2.1).
Ett världsarv och en stadskärna som är en förebild utifrån mobilitet, tillgänglighet
och transporter (mål 2.2.2).
Minska biltrafik och begränsa tyngre fordonstrafik inom världsarvet (mål 2.2.3).
Ta fram råd och riktlinjer med begräsningar för tunga fordon, markvibratorer m.m.
som påverkar bebyggelsen och kan orsaka sättningsskador och sprickor i fasaderna
(mål 2.2.4).

Planering och stadsutveckling





Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet (HUL) ska användas
inom samhällsplaneringen (mål 2.2.5)
Visuella samband i staden ska stärkas genom landskapsmetoder med identifiering
och skydd av vyer och siktlinjer (mål 2.2.6).
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i den
historiska stadens värden (mål 2.2.7).

Hållbar användning





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



En levande stadskärna för boende, verksamma och besökare (mål 2.2.8).
Fastigheter och byggnader i stadskärnan har både privat och offentligt ägandeskap
(mål 2.2.9).
En mångfunktionell stad med en balans mellan olika funktioner som exempelvis
arbete, bostadsändamål och service (mål 2.2.10).
Gynna social mångfald i Visby innerstad (mål 2.2.11).

UN-Habitats fem principer för hållbar stadsutveckling bygger på: 1) att det finns tillräckligt
utrymme för gator och ett effektivt gatunät; 2) hög täthet; 3) funktionsblandning; 4) social
blandning; och 5) begränsad markanvändningsspecialisering.
Världsarvet Hansestaden Visby utgör den största delen av Visbys stadskärna. En hållbar
stadskärna är en mångfunktionell, levande och tillgänglig stadskärna för alla medborgare.
Den hållbara stadskärnan behöver också värnas för att hindra renodling av stadskärnans
funktioner.
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Samtida bebyggelseutveckling inom och i anslutning till världsarvet behöver ske i samklang
med världsarvet och kulturkonsekvensbeskrivningar ska användas för att bedöma påverkan
av samhällsplanering och byggande på världsarvets värden.
Genom att tillämpa ett historiskt urbant landskapsperspektiv (HUL) i planering kan de
samlade värdena tas till vara i stadsutvecklingen. För en hållbar stadsutveckling behöver
kunskap om hållbar användning, ägandestrukturer och världsarvets socio-ekonomiska
faktorer fördjupas. Även frågor kring mobilitet, trafik och transporter, offentliga rum, gator
och parker och livsmiljön behandlas i detta avsnitt.

2.2.1 Offentliga rum, trafik och mobilitet

Stadens offentliga rum utgör en arena för möten mellan människor för utbyte av idéer,
kultur, varor och tjänster. Värnandet av stadskärnans offentliga rum är en viktig del av
utgångspunkten att världsarvet ska vara tillgängligt för alla.

Offentliga rum

Vid utveckling av platser och stråk i Visby innerstad ska stor respekt visas för de höga
värden som finns här. Utveckling och drift i området ska ske utan att skada dessa värden
samt med målet att bevara och förstärka stadsmiljöns karaktär och identitet.
Genom att arbeta för att skapa ett mer sammanhållet uttryck i stadsmiljön kan innerstadens
utbredning och speciella karaktär ytterligare förtydligas. Förändringar i platsers utformning
ska alltid utgå ifrån platsens historia och anpassas så mycket som möjligt efter dagens
behov, utan att karaktär och identitet påverkas negativt. Tillägg och utveckling av offentliga
miljöer i innerstaden ska göras med höga krav på gestaltning, estetik och materialens
kvalitet. Genom medveten utformning och möblering kan stadsmiljöns karaktär framhävas
samtidigt som den blir tydligare, tryggare och mer trivsam för de som vistas där. De
offentliga miljöerna och stråken ska upplevas trygga under alla årstider och under hela
dygnet.

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

Utveckling av offentliga platser och stråk bör ske inkluderande och i dialogform med
medborgare, intressenter och aktörer. Platser ska utvecklas så att de kan användas av alla
och så att de inte blir exkluderande, varken ur användnings- eller tillgänglighetsperspektiv.
Vid planering, utformning och anläggning av grönska ska hänsyn tas till platsens karaktär
och världsarvets kulturvärden. Grönområden, parker, stadsträd och annan planterad
växtlighet ska vårdas och förnyas för att uppnå en långsiktigt hållbar och kvalitetsgivande
stadsgrönska. Uppväxta stadsträd ska ersättas om dessa behöver tas ned.
Arbetet med framtagande av stads- och utemiljöprogram för möblering och gestaltning av
offentlig mark inom världsarvet bör prioriteras. Uteserveringar och förutsättningar för
markupplåtelse ska följa de riktlinjer som Region Gotland tog fram i dialog med
näringsidkare under 2017. Framtagandet kan tjäna som modell inför framtagande av andra
liknande riktlinjer som rör offentlig mark och markupplåtelse.
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Offentlig konst

I Visby innerstad finns 14 utomhuskonstverk som ingår i Region Gotlands konstsamling.
Gotlands Museum har uppdraget att vårda, hantera och tillgängliggöra konsten genom en
50% tjänst, intendent för offentlig konst.
Konsten i Visby innerstad är en del av vårt gemensamma kulturarv och relaterar till specifik
plats, miljö och historia. Den finns i våra gemensamma rum, på allmänna platser, gator och
torg och ägs av regionens invånare. Genom sin mångfald berättar och belyser konstverken
både vår nutid och dåtid. Konsten gränsar till områden som religion, biologi, politik och
historia och är en del av samhällsprocessen. Konsten speglar 1900-talets utveckling och syn
på den offentliga konstens roll i samhället och är även identitetsskapande, som bland annat
Solfågel av Tyra Lundgren i Almedalen. Konsten i världsarvsstaden kan användas som en
kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.
Konstverken i innerstaden är från 1899-2013 och då förvaltning är återkommande och
resurskrävande behövs en långsiktig vård och underhållsplan som i sin tur kräver fakta om
de tekniska förutsättningarna. 2017 gjordes kvalificerade förundersökningar med
åtgärdsförslag av konservatorer som underlag för framtida arbete med konservering och
andra åtgärder som vid till exempel skadegörelse.
Konsten ska vara välvårdad och tillgänglig för alla. Det konstnärliga perspektivet ska
integreras i arbetet med utvecklingen av världsarvstaden och kulturmiljöperspektivet ska bli
tydligare i konsten.

Skyltar och belysning

År 2008 togs ett särskilt skyltprogram fram för världsarvet som har integrerats med stadsoch utemiljöprogram för Gotland och som innehåller en särskild del för Visby innerstad.

Världsarvsskyltar – ansvar och drift

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

Inom världsarvet finns olika typer av skyltar som berättar om Hansestaden Visby och de
huvudsakliga attributen och dessa har olika förvaltare.
Region Gotland ansvarar för de världsarvsskyltar som finns placerade vid innerstadens
entréer men även vid platser som Stora Torget. Ett särskilt skyltprogram togs fram som är
en del av utemöbleringsprogrammet.
De skyltar som finns placerade längs ringmuren togs fram av Riksantikvarieämbetet på
1990-talet i samband med Rädda Ringmurskampanjen. Länsstyreelen har orginal för
skyltarna som förvaltas av RAÄ som även ansvarar för skylten vid ringmursraset.
Statens fastighetsverk ansvarar för skyltar vid ruinerna och övriga fastigheter som SFV
förvaltar.

31 (103)

Page 115 of 373

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Trafik och parkering

Trafikmiljön i Hansestaden Visby bör kontinuerligt förbättras utifrån de oskyddade
trafikanternas villkor, det vill säga de som går, cyklar eller åker moped, och med hänsyn till
kulturmiljön. Idag görs inte längre några regelbundna trafikmätningar, vilket gör det svårt
att utvärdera de senaste årens bilförbud under sommarsäsongen. Parkeringsmöjligheterna i
innerstaden och dess närhet tenderar dock att minska, bland annat till följd av att tidigare
parkeringsytor tas i anspråk för exploateringar. Samtidigt har antalet nyexploateringar i
Visby innerstad ökat, vilket gör att grönytor och trädgårdar på privata fastigheter i allt
högre grad tas i anspråk för boendeparkering. Region Gotland har tagit fram en
parkeringsstrategi som kommer att implementeras på hela Gotland. Denna anger att nya
parkeringsplatser primärt ska förläggas till kvartersmark, och att parkeringsplaneringen ska
ske på sådant sätt att hållbara transportsätt uppmuntras.
Mindre transportfordon, exempelvis sopbilar, används i dag till viss del i Visby innerstad,
dock orsakar fortfarande de tyngre transporterna skador på bebyggelsen. Tidigare
begränsning av leveranstransportstider har inte visat sig fungera.
Kollektivtrafik genom innerstaden är idag inte aktuellt. Däremot har betydelsen av
busstationen vid Kung Magnus väg ökat efter ombyggnad 2015 och det finns idag
exempelvis bussförbindelse mellan hamnterminalen och busstationen.

Framkomlighet och tillgänglighet

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

Visby är en medeltida stad där den fysiska tillgängligheten i vissa fall är begränsad.
Höjdskillnaderna i innerstaden begränsar tillgängligheten för rullstolsburna och personer
med nedsatt rörelseförmåga. Vissa förbättringar i framkomligheten på allmän mark går
trots allt att göra genom slätare gångstråk och utjämning av nivåskillnader där det är
möjligt. I byggnader aktualiseras tillgänglighetsfrågorna vid större ändringar i samband med
bygganmälan. I vissa fall krävs hiss. Målkonflikten mellan varsamhetskraven och krav på
fysisk tillgänglig får lösas med förnuft och kompromisser. Lösningar måste anpassas till
stadsrummet samt till byggnadernas kulturvärde och karaktär. Ofta kan förbättringar göras
både funktionella och estetiskt tilltalande (enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas enligt planoch bygglagen, 17 kap. 21§). Lagen ställer krav på ökad tillgänglighet dels i publika lokaler
och dels på allmänna platser.
Förbättringskraven gäller både rörelse- och orienteringshinder. Exempel på enkla hinder i
publika lokaler kan vara att markera första och sista trappsteget i ett trapplopp, montera
rätt utformade ledstänger eller sänka för högt placerade ringklockor. En annan åtgärd kan
vara att byta ut handtag och vred, som är svåra att manövrera, till mer greppvänliga
handtag. Där det finns en besökstoalett kan ett enkelt avhjälpt hinder vara att installera
stödhandtag till toaletten. Höga trösklar kan i vissa fall fasas av och nivåskillnader utjämnas
med hjälp av en ramp. Ramper kan dock ha en negativ inverkan på gatubilden och
gatumark kan inte arrenderas ut för att kunna uppföra ramper.
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2.2.2 Planering och stadsutveckling

Bevarandeledd utveckling

Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas. Ofta används i den allmänna diskussionen begreppen
bevara och utveckla som motpoler, men det finns inte en sådan inneboende motsättning i
begreppen. Ett världsarv ska utvecklas utifrån de värden som ska bevaras enligt
världsarvskonventionen. Unescos riktlinjer för världsarvsstäder lyfter fram vikten av att
hantera förändringar utifrån en bred värdegrund. I en världsarvsutnämning finns ett löfte
om att bevara värdena för all framtid, samtidigt som bevarandet behöver ske i takt med en
föränderlig utveckling och med att nya behov och förhållningssätt uppstår.

Stadsplanering

Tillämpning av ett historiskt urbant landskapsperspektiv (HUL) innebär att Hansestaden
Visby som historisk stadskärna behöver förstås som en del av ett större stadssammanhang.
HUL beskriver betydelsen av att planera i samklang med helheten och utifrån samspelet
mellan olika komponenter med koppling till stadens historiska framväxt; som geologi,
infrastruktur och grönstruktur. Förutsättningarna på en enskild plats eller del av staden ska
ses i sitt större historiska sammanhang och i det långa tidsperspektivet.
Hansestaden Visby utgör den största delen av Visbys stadskärna som också innefattar
närliggande utvecklingsområden som hamnen, området kring Söderport och Östercentrum.

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

I den fördjupade översiktsplanen för Visby anges att ”Visbys stadskärna ska utvecklas
socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och
livskraftig stadskärna för Visbyområdet.”5 I planering i och utveckling av stadskärnan
behöver kopplingen mellan stadskärnans delar stärkas. Planeringen ska ge förutsättningar
för en livskraftig stadskärneutveckling för boende, näring och besökare i samklang med
världsarvets värden.
Detaljplanen för Visby innerstad reglerar hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
under plan- och bygglagen. Som hänsynsbestämmelse i detaljplanen är angivet att åtgärder
som skadar kulturvärden inte får genomföras. Till planen hör en byggnadsordning som ger
råd och riktlinjer för vilka värden som ska skyddas. Detaljplanen antogs av Gotlands
kommun 2010 (se bilaga 2). En kommande översyn av detaljplanen bör utvärdera hur väl
detaljplanens bestämmelser, byggnadsordning och tillämpning av dessa svarat mot planens
syfte.

2.2.3 Hållbar användning

5

Gotlands kommun, 2010, Fördjupad översiktsplan Hela Visby.
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Världsarvskonventionens riktlinjer betonar vikten av hållbar användning av världsarven,
såväl ekologiskt som kulturellt och på ett sätt som bidrar till livskvalitet och välmående hos
lokalsamhällets invånare.6 För Hansestaden Visby handlar det främst om att slå vakt om en
balans mellan användning av staden som plats för besökare och som livsmiljö för boende
och verksamma i världsarvet.

Den mångfunktionella stadskärnan

Visby har en av Skandinaviens mest attraktiva stadskärnor. Attraktiviteten ligger inte enbart
i den vackra historiska miljön, utan att denna miljö också är en levande och dynamisk
stadskärna där en mängd funktioner fungerar sida vid sida. Visbys historiska urbana
karaktär, präglad av en mångfald av funktioner, aktiviteter och ägandeformer,
samhällsintresse och långsiktig planering bidrar till den konkurrenskraft som behövs för
Gotland och regional utveckling.
Region Gotland äger och förvaltar ett antal byggnader och kulturfastigheter i Visby
innerstad. Dessa fastigheter utgör tillsammans med fastigheter i statlig ägo det offentliga
fastighetsbeståndet i stadskärnan. De publika byggnaderna och de offentliga
verksamheterna, liksom arbetsplatserna, utgör viktiga funktioner i stadskärnan. Om dessa
funktioner försvinner eller omvandlas minskar också förutsättningarna för en diversifierad
och levande stadskärna. Arbetsplatser flyttar ut, skolor och verksamheter försvinner efter
hand. När funktioner försvinner ur stadskärnan minskar också möjligheterna för handeln
att på sikt överleva i stadens centrum. Handeln kommer då att söka nya lägen mer perifert.
Städers, och därmed regioners, attraktionskraft bygger till stor del på hur stadskärnan
fungerar och utvecklas. Att aktivt använda ett offentligt fastighetsbestånd för att säkerställa
en önskvärd utveckling i stadskärnan är en möjlighet, men också en stor utmaning, där de
ekonomiska och sociala effekterna kanske kan utvärderas först på lång sikt.

Kulturen – en viktig del av staden

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

Världsarvet/innerstaden innehåller en mängd kulturella platser och företeelser som ger
staden liv och påvisar kreativitet och kulturell medvetenhet. Här finns exempelvis tre
internationella konstnärsresidens:

6



Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and Translators)
tillkom 1993 som en gemensam mötes- och arbetsplats för författare och
översättare från Östersjöregionen. Centret står sedan 1996 under Unescos beskydd
och bedriver en residensverksamheten som kontakter och nätverk över
landsgränserna och bidrar till att stärka yttrandefriheten och sprida kunskap och
bygga broar mellan olika språk och kulturer. Centret tar årligen emot ca 200
författare, poeter, skribenter och översättare från ett 30-tal länder.



Visby internationella tonsättarcentrum (Visby International Centre for Composers) tar
emot tonsättare inom flera musikgenrer och generar cirka tusen gästnätter genom

UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, paragraph 119.
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att årligen ta emot runt 70 tonsättare från ett tjugotal länder. Centret erbjuder
repetitions- och inspelningsmöjligheter och samarbetar brett med övriga gotländska
musikorganisationer.


Baltic Art Centre (BAC) är ett internationellt center för samtidskonst som bedriver
konstnärligt kvalitativ verksamhet genom projekt, utställningar och interaktiva
medier med särskilt fokus på Östersjöområdet.

Gotlands Kulturrum är en ekonomisk förening som bildades i samband med att
Kulturskolan flyttade ut ur sina tidigare lokaler i innerstaden (kvarter Ankaret). Här skall ett
centrum för kulturella och kreativa näringar etableras under 2020 och säkrandet av denna
byggnad för kulturella ändamål istället för en försäljning på en privat marknad är ett bra
exempel på hur det offentliga ägandet spelar roll för staden som en levande organism året
om.
Två av öns tre stora regionala kulturinstitutioner har sitt säte och hela eller stora delar av
sin verksamhet förlagd till staden innanför murarna. Det är Länsteatern som med 15 000
årliga besök varje höst, vinter och vår erbjuder teaterupplevelser för såväl barn som vuxna
och Gotlands museum (inklusive Gotlands konstmuseum) som med sina 165 000 besökare
är ett av landets mest uppskattade och välbesökta länsmuseer. Öns tredje stora
kulturinstitutioner Gotlandsmusiken har inte sitt säte i innerstaden, men erbjuder ett stort
antal konserter, både i det stora formatet på öns största scen på konferensanläggningen
Wisby Strand och i det mindre formaten på mindre scener över hela ön.
Innerstaden har ett mycket rikt utbud av kulturella aktiviteter även av andra slag i form av
musikspelningar på mindre scener och på krogar, körkonserter, kyrkokonserten i den
mäktiga Domkyrkan, poesi- och litteraturprogram på bl.a. Almedalsbiblioteket,
konstutställningar, filmvisningar på såväl kommersiella biografer som på Folkets bio och
allehanda program i studentkåren Rindis regi.
Förutom den konstnärliga upplevelsen erbjuder dessa tillställningar goda möjligheter till
social interaktion och har en mycket stor betydelse för boende och gästande besökare.

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

Social hållbarhet

Det finns starka tendenser i Visby liksom i flera andra städer att gentrifieringsprocesser, det
vill säga den sociala och ekonomiska statushöjning som sker i attraktiva välbevarade
kulturhistoriska miljöer där fastighetspriser höjs bortom räckhåll för den lokala
befolkningen eller dem som tidigare bebott ett område, påverkar stadskärnor negativt.
Venedig är ett exempel på en världsarvsstad som ofta beskrivs som ett ohållbart exempel.
Där har en vacker miljö och ökad turism lett till att staden förlorat sin relevans för
majoriteten av den lokala befolkningen och därmed sin karaktär som en levande stadsmiljö.
I takt med att servicefunktioner, skolor och industri flyttat ut ur staden till förmån för
besökare har den lokala befolkningen marginaliserats från stadskärnan. Detta i sin tur
påverkar besöksnäringen negativt då besökare vill uppleva en autentisk levnadsmiljö. Visby
är starkt präglad av en säsongskaraktär vilket gör staden som levande organism ännu mer
känslig när servicefunktioner förloras till förmån för hotell och fritidsboende.
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Balans mellan privat och det allmänna

Olika ägande ger olika förutsättningar för bevarande och användning av kulturmiljöer. En
blandning av ägandeformer är önskvärd för att säkra mångfald av funktioner och sociala
aspekter, samt att slå vakt om världsarv och stadskärna som gemensam plats. I
världsarvsstaden Regensburg, exempelvis, skapades ett världsarvscentrum för boende och
besökare i en offentligt ägd historisk byggnad. I Suomenlinna (Sveaborg), ett världsarv i
Helsingfors, har offentligt ägande bidragit till en socialt och generationsmässigt blandad
boendemiljö samtidigt som man tar emot 700 000 besökare om året.
Genom fortsatt ägande av fastigheter i världsarvet kan Region Gotland och andra
offentliga aktörer stimulera en positiv hållbar utveckling i Visby innerstad samt skapa
motståndskraft mot gentrifiering och renodling av användning av innerstaden. Andra
världsarvsstäder och historiska stadskärnor brottas med liknande problem, och där finns en
stor möjlighet för Visby att bli ett vägledande exempel. För en hållbar utveckling behövs en
balans mellan målen: besöka och mötas, bo och leva samt att skapa grogrund för
näringslivsetableringar. Denna balans kräver medveten styrning.
Det är därför nödvändigt att utvärdera strategiskt viktiga fastigheter i offentlig ägo inom
världsarvet, samt genomföra konsekvensanalyser om dessa övervägs att privatiseras. Vilka
fastigheter kan tänkas tillföra större kulturella, sociala och ekonomiska mervärden genom
att de behålls och utvecklas i offentlig ägo och förvaltning? Hur påverkas världsarvet som
mångfunktionell stadskärna vid långtgående privatisering av det offentligt ägda
fastighetsbeståndet? En balans i ägostrukturen i stadskärnan ger bättre förutsättningar att
på sikt behålla den attraktionskraft som en levande stadskärna utgör.

Koppling till andra styrdokument






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



Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antogs av
kommunfullmäktige 14 december 2009)
Detaljplan för Visby innerstad med tillhörande Byggnadsordning
Parkeringsstrategi Gotland
Stads- och utemiljöprogram för Gotland
Region Gotland kulturplan 2017-2020 (2021-2024 under utarbetande)
Region Gotland Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö (2016-0301)
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2.3 Hållbar turism
Mål
Besökare och värdskap



Åstadkomma en god praxis för att bevara världsarvets kvaliteter och autenticitet
utifrån ett ökat antal besökare (mål 2.3.1).

Kapaciteter och rörelsemönster




Uppnå en balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö genom
utredning av kapaciteter och förutsättningar för hållbar turism (mål 2.3.2).
Skapa optimala rörelsemönster genom integrerad flödesplanering som tar hänsyn till
världsarvets olika förutsättningar (mål 2.3.3).

De boende och den lokala ekonomin



Skapa en modell för att gynna den lokala ekonomin och för att generera en
ekonomisk återbäring kopplat till bevarandet av världsarvet och dess monument (mål
2.3.4).

Klimatledarskap inom besöksnäringen

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



Att verka för hållbar turism som bidrar till ett framåtskridande klimatledarskap för
världsarvet och Gotland (mål 2.3.5).

Skyddet av världsarvet och utvecklingen av Visby och Gotland som besöksdestination
behöver integreras och resultera i en policy för hållbara besök för att säkerställa hållbar
användning av världsarvet. Värnandet av kulturresurser, naturresurser, en levande
stadsmiljö och sociala aspekter, samt hållbar ekonomisk tillväxt är viktiga indikatorer för
hållbar turism. Vikten av detta har förstärkts i och med den nya kryssningskajen som
medför ett utökat antal dagsbesökare. Långsiktigt förankringsarbetet mellan turism- och
kulturarvssektorer är ytterst viktigt. Samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland
och utbildningsprogram i kulturmiljövård och hållbar destinationsutveckling spelar också
en viktig roll.
Unescos metodmaterial för hållbar turism är en viktig utgångspunkt i arbetet med
världsarvsstrategin och handlingsplan för Hansestaden Visby och viktiga principer behöver
analyseras genom tätt samarbete mellan kulturarvs- och besöksnäringskompetenser.7

7

UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.
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Implementeringen av guiderna i metodmaterialet har ansetts komplicerad. Av den
anledningen inleddes ett arbete för att förenkla metodiken och prioritera de områden som
ansågs mest angelägna i framtagandet av strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby
vilka presenteras i detta avsnitt.

2.3.1 Besökare och värdskap

Formulerandet av en uppförandekod bidrar till att skapa önskat beteende och god
kommunikation mellan besökare och lokalbefolkning, vilket också är en möjlighet till
lärande dem emellan. En uppförandekod baserad på uppfattningen om ”respekt och
njutning” är avgörande för att hjälpa besökare att göra mer hållbara val och att engagera
dem i världsarvet och dess bevarande. För att utveckla ett gott värdskap är det dessutom
centralt att skapa ett ambassadörskap och en känsla av stolthet och ansvar bland lokala
invånare och företag. Kampanjer för att hantera vattenbristen på Gotland har tidigare
genomförts med framgång och dessa kan användas som inspiration och för att bygga
vidare på.

2.3.2 Kapaciteter och rörelsemönster

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

Att fastställa kapacitetsomfång, att styra flöden av besökare och att lära sig av andra urbana
destinationer är avgörande för att uppnå hållbar turism i samklang med en levande
världsarvsstad. Målet med att kartlägga kapaciteter är att uppnå optimala förutsättningar för
hållbar turism inom världsarvet i framtiden. Det behövs generella bedömningar för såväl
platsen som sådan som för specifika och mer sårbara delar i synnerhet. Sedan den nya
kryssningskajen öppnades 2018 har det exempelvis skett en märkbar ökning av turister i
Domkyrkan, vilket kan leda till både överbelastning, försämring av den fysiska miljön och
överanvändning av sådant som toaletter. Utmaningen är att få fram evidensbaserad
forskning som visar på indikatorer över brytpunkter.
När det gäller styrning av flöden av besökare är målet att optimera dessa genom integrerad
planering som tar ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter i beaktande.
Genom att skapa verktyg för optimering av besökarflöden kommer ytterligare börda på
mer utsatta delar av staden att kunna undvikas och samtidigt stärka besökarens upplevelse.
Vidare kan skapandet av utmärkta vandringsstråk på kartor och i appar resultera i
möjligheter till ökad försäljning för restauranger och affärer. Med ökad kryssningsturism
ökar också vikten av att sprida turister över hela Gotland för att undvika överfokus på
Visby. Det handlar också om att undersöka kapaciteten för specifika besöksmål inom
världsarvet som exempelvis domkyrkan och vissa ruiner.

2.3.3 De boende och den lokala ekonomin

Att sätta lokalbefolkningens engagemang och välmående först är avgörande. Nära
samarbete med Visby Innerstadsförening betraktas som en av nycklarna till framgång.
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Planering av turism bör göras i nära samarbete med invånarna i den muromgärdade
innerstaden.
Att uppnå lokala ekonomiska mervärden är centralt och målet är att skapa en modell för
rättvisa affärsrelationer samt att hitta sätt att skapa ekonomiska mervärden som kan gå
direkt till världsarvet och investeringar i dess bevarande. I Visby växte samtalet om rättvisa
affärsrelationer fram ur oron för att kryssningsturister konsumerar ombord på båten och
att lokala näringsidkare därmed inte har mycket att vinna på deras besök. Information om
och erbjudanden från det lokala näringslivet är därför viktigt. Dessutom är det viktigt att
besök i världsarvet bidrar ekonomiskt till dess långsiktiga bevarande. Målet är att hitta sätt
att engagera besökaren genom att skapa ”call-to-action” att bidra till bevarandet, till exempel
genom att rädda muren och ruinerna. Detta kan skapa medvetenhet och engagemang hos
besökaren som i sin tur blir delaktig i världsarvets bevarande. Den medeltida stadsmuren
har varit föremål för ett flertal räddningsaktioner genom åren och det finns stiftelser som
tar emot ekonomiska bidrag.

2.3.4 Klimatledarskap inom besöksnäringen

Klimatledarskap är särskilt viktigt eftersom mildrande av effekterna av klimatförändringar
är viktigt gällande allt från transporter till hotellsektorn. Målet är att inspirera till
klimatledarskap mellan företag och lokalsamhället. Insatser som ska göras inkluderar allt
från att lyfta fram hållbara utflykter och upplevelser till att reglera och skapa smarta och
attraktiva transportlösningar, samt att få turismföretag att tänka och välja mer hållbart. Den
nya kryssningskajen har förberetts med elanslutning som möjliggör för fartygen att stänga
av sina motorer och istället drivas av elektricitet medan de ligger i hamn, något som är
avgörande för att göra kryssningskajen mer hållbar. Idag finns ännu inte något krav på att
använda elnätet. Detta är inte bara en lokal debatt utan en fråga som kräver nationellt och
internationellt samarbete.

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

2.3.5 Samarbete med kryssningsdestinationer

Samarbete med kryssningsindustrin kommer att vara centralt givet kryssningsturismens
omfattning. Samarbete med Cruise Baltic, ett regionalt nätverk i Baltikum som kopplar
samman 29 kryssningsdestinationer är en viktig utgångspunkt. Den arbetsgruppen för
kulturturism som upprättades i samband med strategi och handlingsplan för Hansestaden
Visby bidrog till Cruise Baltics hålbarhetsmanifest som presenterades i Köpenhamn i april
2019. Visionen är att ”kryssningsturism är ett hållbart semesteralternativ år 2030”. Detta
ska åstadkommas genom att adressera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av
hållbar utveckling.8

Cruise Baltic (2019) Cruise Baltic Sustainability Manifesto https://api.cruisebaltic.com/media/6015/cruise-baltic-sustainability-manifesto_website.pdf , 17
July 2019.
8

39 (103)

Page 123 of 373

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Koppling till andra styrdokument

Besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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2.4 Miljö, klimat och energi
Mål

Miljö






Det är lätt att leva och verka hållbart i världsarvet (mål 2.4.1).
En god och hälsosam livsmiljö för boende och besökare avseende buller, luftkvalitet,
grönområden och infrastruktur (mål 2.4.2).
En grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med höga
rekreativa och biologiska kvaliteter (mål 2.4.3).
Ekosystemtjänster i världsarvet är kända och nyttjas för att exempelvis förstärka
klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald (mål 2.4.4).

Klimat




Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar angående
temperatur, nederbörd, luftfuktighet och havsnivå (mål 2.4.5).
Beslut ska beakta klimatförändringar för att motverka att världsarvets värden
förändras eller förstörs (mål 2.4.6).

Energi





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



Att det finns kunskap och kompetens hos politiker såväl som medborgare om
energianvändningens avgörande betydelse för ett hållbart världsarv (mål 2.4.7).
Stadens energisystem ska vara långsiktigt hållbara och möjliggöra omställning till ett
fossilfritt samhälle (mål 2.4.8).
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet skall göras varsamt utan att byggnaderna
förvanskas och deras kulturvärden hotas (mål 2.4.9).
Innovativa lösningar inom såväl byggnader som energisystem som bidrar till en
minskad energianvändning utan att påverka världsarvet negativt (mål 2.4.10).

Miljö-, klimat- och energifrågor har blivit allt viktigare i sammanhang som rör förvaltning
av kulturmiljöer. Agenda 2030, det svenska klimatpolitiska ramverket med nationella
klimatmål, den nationella strategin för klimatanpassning och de svenska miljömålen utgör
grunden för vilka hållbarhetsfrågor som behöver hanteras inom en världsarvsstrategi för
Visby. De mål som sätts upp internationellt och nationellt kommer att påverka krav,
möjligheter och även önskemål för olika aktörer att verka för hållbarhet inom världsarvet.
Globalt och nationellt miljö- och klimatarbete påverkar också möjligheten att bevara och
utveckla världsarvet idag och för kommande generationer.
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Att de globala hållbarhetsmålen hänger ihop och inte kan nås på bekostnad av andra
samhällsmål visar på behovet av att en världsarvsstrategi hanterar olika typer av
intressekonflikter. Det är viktigt att synliggöra att åtgärder för exempelvis minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning kan utgöra hot för kulturvärden, varpå dessa åtgärder
på olika sätt behöver anpassas till världsarvets värden. Samtidigt så visar Agenda 2030
också tydligt på de synergier som finns med att olika insatser för samhällsomställning kan
bidra till flera mål samtidigt. Att världsarvsstrategin bidrar till att minimera konflikter och
att hitta synergier mellan olika mål är därmed viktigt för ett hållbart världsarv.

2.4.1 Miljö

Det övergripande målet för miljöpolitiken – ”Generationsmålet” – fastslår att vi ska verka
för en hållbar framtid utan att flytta våra miljöproblem utomlands. Miljöarbetet är inriktat
mot återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en
god hälsa för människor, effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser,
effektiv energianvändning samt konsumtionsmönster.9 Att leva och verka i världsarvet ska
vara hållbart och bidra till en positiv utveckling i miljömålsarbetet. Att verka för miljömålen
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö med
flera, bidrar dessutom till att världsarvets värden bättre bevaras. För boende och besökare
är det viktigt att det finns en god infrastruktur för energisystem, transporter,
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning, detta ska samtidigt inrymmas i en
befintlig bebyggelsemiljö med höga kulturvärden. Andra utmaningar i världsarvet är att
hantera en omfattande turism och de många andra intressen som ska samsas i en tät
bebyggelsemiljö.

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

Luftkvalitet och buller

Kulturmiljöer påverkas kontinuerligt av sin omgivning, framför allt av den omgivande
luften och dess innehåll av luftföroreningar, vatten, partiklar med mera. Föroreningar i
luften påverkar också människors och djurs hälsa och kan skada växtligheten.10 Positivt är
att miljömålet frisk luft är nära att nås till 2020 och att utvecklingen för målet är positiv.
Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden.11 Surt
nedfall påverkar Gotlands kulturmiljövärden som byggnader, kyrkor och medeltida
ornament som vittrar i snabbare takt. Gotlands kalkrika berggrund medför dock att länet är
mindre påverkat av surt nedfall jämfört med andra län. Trenden för miljömålet bara
naturlig försurning är positiv och med tanke på nuvarande trender för utsläpp av
svaveldioxider och kväveoxider, och med hänsyn till markernas naturliga egenskaper på
Gotland, bedöms det att det är nära att miljömålet kan nås 2020.12

9

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

10

Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål
(1997/98:145).
11 Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Länsstyrelsens
Rapport nr 2019:10.
12 Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Länsstyrelsens
Rapport nr 2019:10.
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Trafikbuller påverkar människor negativt och trafiksituationen i världsarvet är något som
boende lyfter som besvärlig.13 Det förekommer att tyngre transporter orsakar skador på
bebyggelsen. Insatser kopplat till trafik och transporter, kan både bidra till bättre luftkvalitet
och en minskad klimatpåverkan och behöver samtidigt ses tillsammans med frågor som
tillgänglighet och mobilitet. Dessa insatser hanteras inom avsnittet en livskraftig hållbar
stadskärna.

Gröna värden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Gröna värden är en viktig del av förvaltningen av världsarvet som får ökad betydelse. I
byggnadsordningen för Visby innerstad anges att den välbevarade bebyggelsen och unika
växtmiljön har stort natur- och kulturhistoriskt värde. Träden bidrar i stor grad till
helhetsmiljön och utgör ett viktigt inslag i stadsbildens karaktär. Växtligheten påverkar
också rumskänslan och mjukar upp stadsbilden.14 Generellt så bidrar parker och
grönområden lokalt till ett gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor
och andra mjuka markytor renar regn- och smältvatten. Träd och buskar tar hand om ökad
nederbörd, minskar bullernivåer och är boplatser för växter och djur. Grönområden och
parker främjar ökad rörelse och fysisk aktivitet.15
Med klimatförändringar blir betydelsen av gröna strukturer i stadsmiljöer än mer
betydelsefullt, eftersom behovet ökar att hantera stora nederbördsmängder och längre
värmeböljor. Samtidigt kan behovet av skötsel och underhåll påverkas av en längre
vegetationsperiod samt att variationer i klimatet blir större (längre torrperiod, fler skyfall,
ökad luftfuktighet).
Det förekommer intressekonflikt mellan grönytor och andra markanspråk i världsarvet, det
kan handla om att ta mark i anspråk för byggnation eller boendeparkering. Det är därför
viktigt att hantera världsarvets gröna värden även i andra kommunala styrdokument, som
exempelvis fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan.

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

2.4.2 Klimat

Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader, med ansträngningar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Detta skulle minska riskerna med och konsekvenserna av klimatförändringen. Det är viktigt
att beslut och insatser inom världsarvet så långt som möjligt bidrar till minskade
klimatutsläpp. Samtidigt behöver beslut och insatser anpassas till en pågående
klimatförändring så att världsarvets värden inte förvanskas eller förstörs.

Resultat från workshop miljö, energi och klimat på världsarvsforum.
Byggnadsordning för Visby innerstad.
15 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/
13
14
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Klimatmål

Klimatet är en av vår tids största samhällsutmaningar. I omställningen går Sverige före – år
2045 ska vi vara klimatneutrala. Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller en
klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nationella klimatmål.16 Det finns också nationella mål i
Energiöverenskommelsen.17 De övergripande nationella målen för energi och
klimatområdet är:
Utsläppsminskning



Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.
Ett etappmål är att till 2030 ska de totala växthusgasutsläppen i den icke-handlande
sektorn ha minskat med minst 63 procent, jämfört med 1990.

Transportmål


Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med
2010 års nivå.

Förnybar energiproduktion och energieffektivisering



Elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040.
Energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005 (mätt i
tillförd energi i relation till BNP).

Målbilden för resurseffektiv bebyggelse är att bebyggelsen på Gotland möjliggör en
energisnål och klimatsmart livsstil

Klimatanpassning

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

I den nationella strategin för klimatanpassning pekar regeringen på att kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i många fall är särskilt sårbar för klimatförändringar. Klimatanpassning
av kulturarvet innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat
klimat.18
Riksantikvarieämbetet pekar på flera hot mot kulturmiljöer i ett förändrat klimat genom att
ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för fukt- och mögelskador, att ett
varmare och fuktigare klimat gynnar skadedjur och olika nedbrytningsprocesser, att
klimatförändringarna påverkar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom ökad
nedbrytning av material och konstruktioner samt tekniska skador på byggnader.19 Det
handlar också om ökade risker för översvämning av strandnära bebyggelse, ökad risk för
ras, skred, kusterosion samt belastning på dagvattensystem med mera.

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ 9
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken
18 Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
19 Riksantikvarieämbetet.
16
17
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Skador till följd av klimatförändringarna kan ha olika tidsförlopp, från mycket snabba
förlopp till de mer långsiktiga som sträcker sig över många decennier. Låg beredskap för
klimatanpassning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och begränsade resurser till vård
och underhåll kan leda till stora negativa konsekvenser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.20 För att upptäcka de långsamma effekterna av klimatförändringarna på
kulturmiljöer behövs regelbundna besiktningar.21
För Gotlands del blir alla årstider varmare än idag mot slutet av seklet enligt SMHI:s
klimatscenarier. Uppvärmningen för Gotlands län beräknas till 3-5 grader till slutet av
seklet. Störst uppvärmning väntas ske under sommaren då det blir vanligare med perioder
av värmebölja. Högre temperaturer leder till minskat uppvärmningsbehov, men samtidigt
kommer kylbehovet i byggnader att öka.
Vegetationsperioden (växtsäsongen) blir 2-4 månader längre, i ett högre scenario nästan
pågående året runt. En längre växtsäsong kan påverka behovet av skötsel av parker och
grönområden. Det kan också ge ökad påverkan av idag förekommande växtlighet på
byggnader och byggnadsverk. Nya arter som inte finns idag skulle kunna bli vanliga.
Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 % vid seklets slut. Den kraftiga nederbörden ökar
också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 25 %, vilket innebär en ökad risk
för skyfall. De årligen återkommande skurarna, med en timmes varaktighet, beräknas öka
med 15-20 %.22 Detta kan ställa ökade krav på dagvattenhantering för att inte skador på
byggnader och andra strukturer ska uppstå. Vilken beredskap som behövs för att hantera
ett skyfall i världsarvet behöver även det utredas, då det kan handla om ett snabbt
händelseförlopp som orsakar skador (se avsnitt 4.5 Riskhantering och krisberedskap).
Det är också viktigt att se över om ökade nederbördsmängder kan öka uppkomsten av ras
exempelvis från ringmur och ruiner, men också från klintkanter. Om så är fallet kan
åtgärder behövas för att minska sårbarheten. Förutom att utreda hur enskilda byggnadsverk
påverkas behöver en geoteknisk utredning som tar hänsyn till klimatförändringar tas fram.
Stigande havsnivå och kusterosion riskerar att påverka de delar av världsarvet som ligger
havsnära. Det behöver ses över hur dessa delar kan komma att påverkas och vilka åtgärder
som behövs för att minska påverkan.

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

Den nationella strategin för klimatanpassning pekar på att det är viktigt att
anpassningsåtgärder i största möjliga mån är flexibla och robusta på ett sätt som gynnar
olika handlingsalternativ i framtiden. Detta för att kunna hantera osäkerheter och händelser
som vi i dagsläget inte kan förutse.

2.4.3 Energi

Det nationella målet att energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med
2005 behöver förvaltningen av världsarvets värden också förhålla sig till. Planen att
Gotland skall leda energiomställningen till förnybara energikällor likaså. Det finns inga
undantag för kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende dessa målsättningar men målen
Riksantikvarieämbetet.
http://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571
22 Länsanalys
20
21
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skall harmoniseras med andra krav som finns uttryckta i de styrdokument som avser
bebyggelse som t.ex. Plan- och bygglagens varsamhetskrav och förvanskningsförbud samt
Boverkets byggregler (BBR). Inom världsarvet finns dessutom ett av landets största samling
av byggnadsminnen som är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Dessutom fungerar
Byggnadsordning för Visby innerstad som vägledning och kunskapsunderlag för beslut om
ändringar av byggnader.

Energieffektivisering av byggnader

Inför alla förändringar av byggnader i Visby gäller förvanskningsförbudet enligt plan- och
bygglagen. Men genom att energieffektivisera varsamt med rätt material och metoder som
bidrar till en långsiktig förvaltning av världsarvets värden går det att skapa utrymme för
energieffektivisering även i den känsliga miljö som Visby är. Riktlinjer för energiåtgärder
finns uttryckta i Byggnadsordningen för Visby innerstad skall följas. Kortfattat handlar
dessa om att följa byggnadsvårdsprincipen att göra endast det som är nödvändigt med så
liten påverkan som möjligt på byggnadernas karaktärsbärande element.

Energisystem och energiomställning

Det finns en stor potential för att utveckla ett hållbart energisystem som gör det möjligt att
bidra till energiomställningsarbetet i världsarvet genom att det finns ett utvecklat
fjärrvärmenät i Visby innerstad. Målet om att förnybara energikällor skall ersätta dagens
energikällor kräver kreativa lösningar som respekterar världsarvets värden. Solceller är idag
problematiska att integrera i världsarvet då dessa riskerar att påverka världsarvets värden på
ett negativt sätt.

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

Hållbar energiplanering

För att säkerställa att beslut om energieffektivisering i byggnader, förändringar i byggnaders
och områdets energisystem samt hur vi uppnår målet om att ställa om till förnybara
energikällor krävs ökad kunskap bland politiker, tjänstemän, fastighetsägare och
brukare/boende. En sund energiplanering på både byggnadsbeståndsnivå och
byggnadsnivå kräver forskning som belyser vilka konsekvenser för energisparande
respektive bevarande olika vägval får både för den enskilda byggnaden och för hela
byggnadsbeståndet.

Koppling till andra styrdokument




Generationsmålet och det nationella miljömålsarbetet. Sveriges miljömål
Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen
och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Rapport nr 2019:10
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag
Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål (1997/98:145)
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018-2020
Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en
handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
SMHI, RAPPORT NR 2015-31 Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands län
Tillsammans mot 2030: En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen
Gotlands län
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenskaenergipolitiken
Byggnadsordning för Visby innerstad och detaljplan för Visby innerstad
https://www.gotland.se/37620
Miljöprogram Region Gotland
Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter
och allmänna platser
Boverkets byggregler (BBR) 9 kap. Energihushållning
Kulturmiljölagen
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2.5 Riskhantering och krisberedskap
Mål







Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas (mål
2.5.1).
Genom riskanalys och beredskap, både avseende snabba och långsiktiga förlopp,
motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden Visby (mål 2.5.2).
Världsarvsvärdet ska inte påverkas negativt av en olycka eller kris (mål 2.5.3).
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser ökar den
gemensamma förmågan och därigenom minskar olycksriskerna (mål 2.5.4).
Ökad kunskap om risker och åtgärder för hantering av dessa hos alla som bor, verkar
och vistas i Visby innerstad (mål 2.5.5).
Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad minskar (mål 2.5.6).

Riskhantering och katastrofberedskap uppmärksammas allt mer i världsarvens strategi och
handlingsplaner. Världsarvet behöver skyddas från snabba händelseförlopp som brand,
översvämning och storm. Behovet av att upprätta en brandskyddsstrategi fastslogs i 2003
års handlingsplan för Hansestaden Visby. Arbete kvarstår för att uppnå detta och för att
förhindra bränder i framtiden. Men det finns även andra risker att förhålla sig till och 2007
antog Unesco en särskild strategi för riskreducering i alla världsarv och riktlinjer har tagits
fram för katastrofberedskap. Det finns en rad olika dokument om risker och världsarv från
exempelvis Unesco och riskanalys ingår även i den periodiska rapporteringen för
världsarven.

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

2.5.1 Risker och riskbild

Ett nyckelord inom riskhantering och krisberedskap är samverkan då flera aktörer/berörda
är involverade. Genom samverkan går det lättare att skapa en samsyn och nå resultat med
arbetet. Flera andra målområden har beröringspunkter med risker och krisberedskap,
framför allt skydd, vård och förvaltning, livskraftig stadsmiljö, samt miljö, klimat och
energi. En fortsatt samverkan mellan aktörer inom dessa områden är viktigt för åtgärder
inom målområdet riskhantering och krisberedskap för att nå resultat.
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Figur 2.1 Nedbrytningsfaktorer för kulturarv. Fritt tolkat och översatt av Erika
Hedhammar, Riksantikvarieämbetet från modellen 60 aggressors to cultural heritage av
Gaël de Guichen, ICCROM.
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Figur 2.2 Initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som lyftes vid workshop i
Visby 2019.

2.5.2 Regelverk och aktörer

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.
En del i lagen handlar om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, där säkerhet i händelse
av brand är ett egenskapskrav.
Boverket ger ut regler om byggande utifrån PBL. Både PBL och Boverkets byggregler har
fokus på personskydd, det vill säga att personer som vistas i en byggnad alltid ska kunna
utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Egendomsskydd är inte upptaget i
lagstiftningen eller i byggreglerna, det är istället upp till fastighetsägaren att välja ambition
på sitt egendomsskydd för sin byggnad.

Unesco

Världsarven ska var sjätte år rapportera till Unesco beträffande förvaltning och
säkerställande av världsarvets värden. I delen om bevarandestatus (State of Conservation) ingår
även att göra bedömningar av olika hot mot världsarvet och att upprätta en handlingsplan.
I processen för den periodiska rapporteringen ska flera olika organisationer och aktörer
involveras. Unesco, ICOMOS och ICCROM har gjort flera stora arbeten om risker,
kulturarv och världsarven.

Riksantikvarieämbetet

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

Riksantikvarieämbetet ska stötta och driva på kulturmiljöarbetet generellt och RAÄ
fördelar även kulturmiljövårdsanslag till länsstyrelserna. Detta bidrag har vid ett flertal
tillfällen används för att anpassa förebyggande brandskyddsåtgärder i kulturmiljöer. Det har
även används för dokumentation efter en olycka och delar av antikvariska överkostnader
vid återuppbyggnad. RAÄ beviljar tillstånd för ändringar och har tillsyn av de statliga
byggnadsminnena och då även ändringar för att uppnå ett fullgott brandskydd.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala räddningstjänsten i länet.
Detta innebär att länsstyrelsen följer upp räddningsarbetet i länet, ger råd, information och
byter erfarenheter med den kommunala räddningstjänsten. Genom sin tillsynsverksamhet
ska länsstyrelsen verka för att räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en god
säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.
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Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig och den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom länet och ska bland annat:
ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer:
 stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, riskoch sårbarhetsanalyser (RSA) samt utbildning och övning;
 ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för
länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa
nödvändig samordning;
 upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag
för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder.
På Gotland arbetar Länsstyrelsen i nära samarbete tillsammans med Region Gotland med
gemensam målsättning, organisation och planering i RSA-arbetet.


Region Gotland

Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. Varje kommun ska göra
risk- och sårbarhetsanalys (ref lag 2006:544) och är skyldig att ta fram kommunala
handlingsprogram för att förebygga olyckor (ref 2003:778, lagen om skydd mot olyckor).
Region Gotlands kris- och katastrofhanteringsarbete syftar till att stärka förmågan att verka
och agera effektivt med optimala resurser vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.
Räddningstjänsten inom Region Gotland genomför en riskanalys vart fjärde år i samband
med att kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor förnyas. I
nuvarande riskbild för räddningstjänsten finns världsarvet Hansestaden Visby med som en
av riskerna som räddningstjänsten fortsatt behöver fokusera på.

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

Räddningstjänsten ska ha en beredskap för att kunna släcka bränder, rädda liv, egendom
och miljö. Räddningstjänsten ska utföra tillsyn av brandskyddet i byggnader och
verksamheter. Hänsyn till andra regelverk ska tas, däribland de lagar som ska skydda
kulturhistoriska värden.

Ägare, nyttjanderättshavare, verksamhet, intressenter

Grundprincipen i kris- och katastrofarbetet är att ansvaret för skydd av egendom i första
hand ligger på egendomens ägare, och ansvarar exempelvis för att förebygga bränder och
olyckor, samt att hålla med utrustning för att kunna släcka bränder. Försäkringsbolag kan
ställa särskilda krav på ägare och nyttjanderättshavare på förebyggande arbete med olyckor.
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2.5.3 Brandskyddsstrategi

Risken för att en brand uppstår och ger konsekvenser i världsarvet är alltid närvarande.
Under de senaste åren har bränder i kulturbyggnader lett till omfattande skador och
förluster. Bland dessa bränder kan nämnas Notre Dame (2019), Nationalmuseum i
Brasilien (2018) och givetvis branden i Eksjö trästad (2015) och Grafikens hus i Mariefred
(2014). En av konsekvenserna av dessa bränder är att stora delar av världens kulturarv har
helt eller delvis gått förlorat för all framtid.
En rapport från Riksrevisionen visar att 12 av 13 svenska museum saknar en plan för att
rädda ovärderliga kulturskatter om en brand liknande Notre Dame inträffar. Det handlar
om att arbeta systematiskt och strategiskt med brandskyddet: att förebygga att brand
uppstår; att tidigt upptäcka om en brand uppstår; vilka åtgärder som ska göras om brand
uppstår; vad som ska räddas osv .
I 2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby lyfts bl.a. hotet om förödande brand
fram. En av åtgärderna i handlingsprogrammet var att ta fram en brandskyddstrategi för
Visby innerstad. Under åren 2009-2010 genomfördes en inventering av brandskyddet i
Visby innerstad. Målsättningen var att skapa en bild över hur brandskyddet såg ut, ge
förslag på åtgärder för ett förbättrat brandskydd och medvetandegöra fastighetsägarna om
deras ansvar för brandskyddet.
Inventeringen genomfördes av räddningstjänsten. Sammanlagt inventerades 719 fastigheter.
Resultatet av inventeringen var att 43% av fastigheterna inte hade en acceptabel nivå på
brandskyddet. Inventeringen lämnade förslag till brandskyddsåtgärder för fastighetsägare
och byggnadstekniska åtgärder som byggnadsnämnden kunde ställa krav på i samband med
ny- och ombyggnad. För fastighetsägarna preciserades åtgärderna till att ha fungerande
brandvarnare monterade, brandsläckare, genomgång av fastighetens elektriska anläggning,
jordfelsbrytare installerad, förse trapphus med brandklassade dörrar till lägenheter, se över
sophanteringen för att minska risken för anlagd brand mm.
I samband med inventeringen uppdagades att brandpostnätet i Visby innerstad inte klarar
av att leverera de vattenmängder som kommer att behövas vid en större brand. För att lösa
vattenförsörjningen har en mobil vattenpump med tillhörande slangsystem införskaffats.

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

Behovet av en brandskyddsstrategi kvarstår, framtagande och förankring bör ske
tvärsektoriellt och med berörda aktörer, samt med utbyte av erfarenheter med andra platser
som exempelvis Eksjö, Gamla stan i Stockholm och Smögen.

Koppling till andra styrdokument




Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 RS 2016/786
Plan för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland RS 2016/294
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2.6 Kommunikation och kunskapsbyggnad
Mål
Världsarvet som resurs och vikten av kunskapsspridning





Världsarvet används som en resurs i regional utvecklingen och världsarvsstatusen
anseende höjs (mål 2.6.1).
Hitta former för att effektivt sprida kunskap och information om världsarvet riktad
till olika målgrupper (mål 2.6.2).
Världsarvet används som en möjlighet att stärka Gotlands internationalisering (mål
2.6.3).

Kommunikationsplattform





Genom god kommunikationsplanering skapas förutsättningar för intresse och
engagemang i världsarvets (mål 2.6.4).
Uppdatera och förnya världsarvet Hansestaden Visby som varumärke (mål 2.6.5).
Förtydliga världsarvet som en integrerad del av varumärket Gotland (mål 2.6.6).

Världsarvscenter


Skapa ett världsarvscenter som vänder sig till både boende och besökare och som
bidrar till ökad samverkan, samråd, kunskap, medvetandegörande och deltagande i
världsarvet (mål 2.6.7).

Världsarvet i skolan

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



Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan förstärks och säkerställs långsiktigt
genom samarbete mellan skolan och världsarvsförvaltningen (mål 2.6.8).

Att förmedla kärnan i världsarvsvärdet och världsarvskonventionens innebörd till olika
målgrupper är viktigt. Kommunikation är en grundläggande del av världsarvskonventionen
för att öka kännedom, engagemang och stöd för världsarv genom kommunikation. Artikel
27 framhåller vikten av att genom utbildning- och informationsprogram sträva efter att
stärka medborgarnas uppskattning av och respekt för världsarven och även risker och om
faror som hotar dessa. Kopplat till detta är även vikten av att stärka lokalsamhällenas roll i
konventionens genomförande.
Berättelsen om världsarvet handlar om mer än det historiska arvet och de värden som ska
bevaras för framtiden, det handlar också om nutid, om förståelse för vidareutveckling av
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den historiska stadskärnan som en del av ett större landskap. Vidare handlar världsarven
om människans och jordens historia och alltmer om vikten av hållbarhet,
anpassningsförmåga och att ”världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld” i linje
med Unescos bredare syfte.23 För Hansestaden Visby finns många goda exempel att bygga
vidare på men även utrymme för vidareutveckling och nya arbetssätt för att kommunicera
om världsarvet.

2.6.1 Världsarvet som resurs och vikten av kunskapsspridning

Kunskapsspridning är avgörande för att Hansestaden Visby ska bli en strategisk resurs för
samhällsutveckling på hela Gotland. Både traditionella och nydanande former av
kunskapsspridning är en nyckel till framgång för världsarvets bevarande och hållbara
användning.

Målgrupper och behov

Följande målgrupper har identifierats som särskilt viktiga i arbetet med kunskapsspridning:
Gotlänningar: Världsarvet tillhör alla och framförallt gotlänningarna. Världsarvet är en resurs
för gotlänningar, både från när och fjärran. Genom vandringsutställningar kan fler på
Gotland ta del av kunskap om världsarvet och dess betydelse. Årligt återkommande
dialogmöten kring världsarvets roll i destinationsutveckling är viktigt.
Barn och ungdomar: Världsarvet tillhör alla generationer såväl barn, ungdomar som vuxna.
Boende och fritidshusägare i innerstaden: Det finns behov av en tydlig informationsbank om
världsarvets villkor, hur man ska förhålla sig kulturmiljöns värden och kvaliteter.
Kontinuerliga informations- och dialogmöten är avgörande.

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

Besökare: Digitala kunskapsbyggande utställningar (exempelvis skyltar med geostyrt digitalt
material kopplat via app) är av stor vikt inom besöksnäringen. Även visningar av trädgårdar
och ”gömda” platser som ger en känsla av exklusivitet och intimitet är viktiga för att skapa
genuina och autentiska upplevelser.
Näringsliv och kommersiella fastighetsägare: En tydlig informationsbank om villkor,
byggordningar m.fl. är viktigt samt nära dialog med beslutande myndigheter. En resursbank
i form av marknadsföringsmaterial, logotyper med mera. som kan användas fritt i
kommunikation om världsarvet är betydelsefullt.

Permanent världsarvsutställning

23

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi s.

7.
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Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan har olika utställningar om världsarvet
tagits fram. Den senaste togs fram i samband med 20-års jubiléet 2015 genom ett
samarbete mellan världsarvskontoret på Region Gotland och Gotlands Museum. Det
övergripande syftet med utställningen var att kommunicera världsarvsvärdet och
världsarvskonventionens övergripande mål med målsättningen om att nå ut med kunskap
om världsarvet till en bred allmänhet.
En permanent utställning för världsarvet bidrar till förankring och delaktighet.
Grundläggande delar av en världsarvsutställning är kommunikationen om världsarvsvärdet,
världsarvskonventionen och Unescos roll. För världsarvsstäder är det urbana perspektivet
viktigt och att förmedla en bredare syn på staden och en holistisk helhetssyn som en del av
ett historiskt urbant landskap.

Digital plattform

Genom att på ett smakfullt och strukturerat sätt bygga en digital plattform blir information
om världsarvet tillgängligt genom tid och rum och för en målgrupp oavsett geografisk
hemvist eller andra förutsättningar. Det går också att variera nivån beroende på
mottagaren, exempelvis genom filtrering. Idag är digitala utställningar ett vanligt och viktigt
inslag på exempelvis museum och andra besökspunkter, detta gör att materialet kan
användas även för den besökare som är på plats och söker information. Det är också lätt
att göra informationen flerspråkig och därmed kunna nå ut lättare.

Visbydagen och kultur i natten

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

Visbydagen och kultur i natten arrangeras i år för 21:a gången för att fira och lyfta fram
Visby som en levande och dynamisk världsarvsstad. Evenemanget är ett utmärkt exempel
på hur man kan använda kulturen och världsarvet som en förenande drivkraft för att skapa
engagemang och samverkan aktörer emellan. Visby Centrum, Gotlands Museum, Region
Gotland, Turistbyrån på Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala Universitet, Go Gotland,
Gotlands Media och Kränku Te & Kaffe, Små Ting Gotland står som arrangörer. Många
andra aktörer är med och förverkligar dagen som betyder mycket för boende på Gotland,
men även för våra besökare och för dom som drömmer om att bo på Gotland.

Internationella utbyten

Världsarvsstatus spelar en viktig roll i internationaliseringen av Gotland och möjliggör
deltagande i internationella nätverk. Genom medlemskap i organisationen för
världsarvsstäder (OWHC, Organization of World Heritage Cities) får Visby utbyte med ett brett
spektrum världsarvsstäder.

2.6.2 Kommunikationsplattform
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Genom att skapa en tydlig och genomarbetad kommunikationsplattform kan arbetet med
att utveckla världsarvsstatusen till en resurs för samtliga intressenter både förenklas och
stärkas.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan är en viktig utgångspunkt för planering kring vilka
informationsinsatser som ska göras för världsarvet.

Världsarvets logotyper

Idag saknas riktlinjer för hur världsarvslogotyper ska användas. Detta försvårar
användningen och skapar oklarhet vilket kan leda till flera negativa konsekvenser. Den
särskilda logotypen som tagits fram för Hansestaden Visby behöver förnyas med tydliga
riktlinjer för användning.
Figur 2.3 Världsarvskringlan: Unescos världsarvskommitté , RAÄ
Figur 2.4 Unescotemplet
Figur 2.5 Hansestadens Visby/Visby World Heritage (med och utan kringla på svenska och
engelska).

Världsarvet som varumärke

Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland och behöver integreras tydligare och
mer medvetet i varumärkesanalys.

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

Det skall vara lika lätt för samtliga aktörer som har behov eller möjlighet att använda
Visbys status som världsarv. Identifierade organisationer eller grupperingar är: offentlig
förvaltning / myndigheter; kommersiella besöksaktörer; kommersiella produkter;
utbildningar; museum: ideella organisationer och boende.
Ett antal fraser och ord exempelvis ”World Heritage” eller ”världsarv” kan betraktas som
officiella och är ej specificerade i ett lättillgängligt dokument. För att kunna uppnå visionen
om ett lättillgängligt varumärke behövs ett sammanhållet arbetes fram av en konsult.

2.6.3 Världsarvscenter

Många världsarv både nationellt och internationellt samlar information om världsarvet och
världsarvskonventionen i ett ”världsarvscenter” eller ”besökscenter”. Kommunikation av
världsarvets betydelse är ett viktigt inslag i världsarvskonventionen och många världsarv
har ett besökscentrum. I Norge har konceptet utvecklats från att handla om besökscenter
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riktat till besökare till ett världsarvscenter för att poängtera vikten för både boende och
besökare.
Behovet av ett världsarvscenter för Hansestaden Visby där information om världsarvet och
stadens omhändertagande kommuniceras och utgör en knytpunkt för
världsarvsorganisationens olika aktörer har diskuterats under en längre tid. Att nyttja
offentliga fastigheter som exempelvis Donnerska huset, Burmeisterska huset och Gamla
Apoteket i innerstaden som en del av ett kulturellt stråk tillsammans med Gotlands
museum är en möjlighet. Dessa fastigheter längs Strandgatan utgör även kärnan och
ursprunget av Hansestaden Visby.
Skapandet av ett världsarvscenter är betydelsefullt för samtliga målgrupper. Ett
världsarvscenter kan utgöra en fast punkt som skapar delaktighet för alla. Ett
världsarvscenter kan spela en viktig funktion som resursbank för boende och
fastighetsägare som samlar information kring byggnadsvård, underhållsplaner, brandskydd
och så vidare men även för besökare och boende som har ett intresse av platsen,
byggnaderna och berättelserna.

Samverkan och hållbara modeller

För att skapa uthållighet över tid och åstadkomma vinster bör samordning ske med övriga
resurser som redan finns i världsarvet - exempelvis Gotlands museum, turistbyrån,
världsarvskontoret med flera samt att en tydlig plan för underhåll och kontinuitet av
digitala resurser.
Samlokalisering är viktig ur ett resursperspektiv. Ett antal bemannade lokaler eller
verksamheter finns redan idag som skulle kunna vara aktuella att bygga vidare på för
samarbetet kring ett världsarvscenter, exempelvis Gotlands museum, Medeltidsveckan och
Turistbyrån.
Vid skapandet av ett permanent världsarvscenter bör ett antal noder med delar av digitala
utställningar övervägas. Ett exempel på sådana platser är terminalbyggnaderna i
Nynäshamn och Oskarshamn, Destination Gotlands färjor, biblioteken på Gotland med
flera.

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

Resurs för besökare

Ett världsarvscenter kan spela en viktig funktion ur ett besöksperspektiv. Genom samlad
information om världsarvet får besökaren en meningsfull upplevelse av världsarvet
Hansestaden Visby.

Resurs för boende kring byggnadsvård

Det finns en efterfrågan hos bland annat de boende att ha en fysisk plats dit de kan vända
sig till med frågor kring världsarvet. Ett världsarvscenter skulle ge världsarvsorganisationen
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en fysisk plats i världsarvet och därmed spela en viktig roll i att öka delaktigheten och
samsynen och som ett led i att ”det ska vara enkelt att göra rätt”. I detta ingår rådgivningen
kopplat till byggnadsvård av generell karaktär.

2.6.4 Världsarvet i skolan

Kopplat till frågor kring interpretation och kunskapsuppbyggnad är även det pedagogiska
arbetet med världsarvet i skolan av yttersta vikt.
Världsarvsdagen för elever i grundskolan och på gymnasiet på Gotland är oerhört
betydelsefull för att skapa engagemang hos de unga. Projektet ”Världsarvet i skolan” har
sedan över tio år tillbaka samordnats av en projektledare inom skolan och möjliggjorts
genom ett samarbete mellan Region Gotland (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Världsarvskontoret) och Länsstyrelsen i Gotlands län. Andra viktiga aktörer kring projektet
är Gotlands museum, P4 Gotland, Almedalsbiblioteket, Korpen Gotland och inte minst
Gotlands skolelever. Cirka 2 000 barn och ungdomar brukar delta i aktiviteterna varje år.
Årligen anordnas en fototävlingen, en skrivartävling, motionsloppet Ringmuren Runt,
Världsarvskampen i P4 Gotland och världsarvsguidningar som aktiviteter som stödjer de
ungas engagemang kring världsarvet genom att bygga kunskap, engagemang och intresse
för Visbys unika byggnadskultur och historia. Att bevara ett världsarv handlar till stor del
om att överföra kunskap mellan olika generationer. Engagemang i världsarvets betydelse
och bevarande är oerhört viktigt, inte minst hos de unga.
Framåt i tid är det viktigt att dels konsolidera det arbete som görs i den gotländska skolan,
men också att utveckla nya aktiviteter. Angeläget är exempelvis att hitta nya aktiviteter med
bäring på nyanlända ungdomar som kommit till Gotland under den senaste
femårsperioden. Dessutom är det viktigt att samarbeten med nya aktörer i samhället görs
för att förstärka och fördjupa projektet.
När det gäller finansieringen av projektet är det viktigt att de aktörer som idag finansierar
projektet fortsätter att stödja verksamheten. Om en utveckling av aktiviteterna kring
Världsarvsdagen ska kunna äga rum behöver nya finansiella aktörer knytas till projektet
som idag genomförs med små medel.

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

Koppling till andra styrdokument




Regeringsuppdrag om kulturarv och skolarbete
Nationell strategi för världsarvsarbetet, Riksantikvarieämbetet, 2019.
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2.7 Innovation och digitalisering
Mål
Förmedling och tillgängliggörande















Kartläggning av befintliga digitala resurser i form av tidigare genomförd
dokumentation/mätdata för byggnader och miljöer inom världsarvet (mål 2.7.1).
Identifiering av metoder för digital dokumentation som gynnar både förmedling och
monitorering/bevakning (mål 2.7.2).
Identifiering av finansierings-, test- och utvecklingsmöjligheter genom samarbeten
med exempelvis utbildning och forskning vid universitet, kommersiella aktörer,
Kulturarvsinkubatorn, Riksantikvarieämbetet, med flera (mål 2.7.3).
Tidigare genomförd och framtida digital dokumentation av världsarvet görs
tillgänglig och användbar. Inte enbart för förmedling och upplevelser, utan också för
exempelvis forskning och konservering (mål 2.7.4).
All grunddata som samlas in, oavsett om arbetet genomförs på uppdrag av offentliga
aktörer eller inom forskning, skall vara öppen och tillgänglig för alla att använda fritt
– för såväl offentliga som kommersiella aktörer (mål 2.7.5).
Ökad användning av immersiva medier – VR, AR och projicering, för fördjupad
förmedling i och av kulturarvet (mål 2.7.6).
Nya nätverk för kommunikation och samarbete mellan en mångfald av kompetenser,
företag och institutioner inom områdena digitalisering och praktiskt arbete med
immersiva medier (mål 2.7.7).
Ökat samarbete med andra världsarv, eller motsvarande, med högre grad av digital
mognad och längre erfarenhet av arbete med digital dokumentation och förmedling
(mål 2.7.8).
Ökad kreativ användning av immersiva medier i världsarvet, för nutida konstnärliga
gestaltningar, spel och upplevelser (mål 2.7.9).

Användning i samhällsplaneringen


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




Nyttjande av sensorteknik för monitorering/bevakning av kulturarv, i det sensornät
som byggs på Gotland (mål 2.7.10).
Ökad webbnärvaro och spridning. Försöksverksamhet med webbkameror, som visar
världsarvet året runt (mål 2.7.11).
Digital dokumentation i 3D av ringmuren och ruinerna, där all data blir öppen och
tillgänglig (mål 2.7.12).

Digitala lösningar används alltmer i förmedling och kommunikation kring kulturmiljön och
är en tillgång inom såväl samhällsplaneringen som besöksnäringen. Visualiserande och
digital teknik såsom virtual realities (VR), augmented realities (AR) och projiceringar är en
tillgång i förståelse och tillgängliggörande av världsarvet. VR används för att definiera en
tredimensionell, datorgenerad miljö som kan upplevas genom VR glasögon. AR som även
kallas ”förstärkt verklighet” är en teknik som använder datorgenererade bilder tillsammans
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med bilder och video från den existerande verkligheten. Projektionsbaserade ”immersiva
upplevelser” skapar möjligheter till upplevelser som kan upplevas av flera personer
samtidigt.
Riksantikvarieämbetets arbete med digitala metoder i förmedling av kulturarv och
etablerandet av en kulturarvsinkubator på Gotland är en tillgång i världsarvsarbetet. Den
sistnämnda främjar innovation och teknisk utveckling inom kulturarvsområdet samt att öka
entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och
produkter.
Vidare bidrar digitala metoder till bättre förståelse och visualisering av nya
stadsplaneringprojekt och hur nya tillägg i staden kan tänkas se ut. I Visby finns exempelvis
potential att visa ringmuren och ruinernas ursprungliga utseende samt olika byggnadsfaser
och rekonstruktionsförslag. Ljusprojiceringar kan användas för at skapa spännande
upplevelser av den historiska stadsmiljön. Laserscanning och 3D-modeller kan även
användas för bevakning av viktiga historiska monument för att följa förändringar i
byggnadsverk som t.ex. ringmuren och kyrkoruinerna.
Gotland är i framkant avseende utbyggnad av fibernät som idag täcker hela regionen.
Sensorteknik, i form av IoT (Internet of Things/sakernas internet) i Gotlands Loranätverk för
sensorer (LoRa), kan utnyttjas för att löpande övervaka hur världsarvet ”mår” och för att
följa besöksflödena för att förbättra information kring dessa. Ett öppet WiFi nät för hela
världsarvet innebär att alla med tillgång till en smartphone kan ta del av de digitala
tjänsterna.
För att främja användandet av digitala lösningar i förmedling av kulturarv och
samhällsplanering behövs partnerskap och samarbeten där både offentliga och privata
aktörer ingår. Det behövs också identifiering av testytor.

2.7.1 Förmedling och tillgängliggörande

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

I Visby innerstad framstår ringmuren, ruinerna, hamnen och dess medeltida torn som
utmärkta exempel som kan användas som goda testytor för att bygga 3D digitaliserade rum.
Som en del i Riksantikvarieämbetets framställning av en god praxis för virtuella
upplevelser, med museer som främsta målgrupp, genomförs ett praktiskt experiment som
undersöker projiceringsteknikens möjligheter att skapa virtuella upplevelser i
kulturhistoriska miljöer. Experimentet genomförs i Helge Ands ruin, i samverkan med
bland annat Gotlands museum. Experimentet ger en rumsuppfyllande upplevelse i bild,
ljud, interaktion och rökelsedoft av ruinens historia, och de mänskliga gestalter som en
gång fyllde den med liv. Även mera allmänna upplevelser av medeltidens gudstjänstliv,
konst och arkitektur, det medeltida Gotland och Visby ingår i projektet.
Experimentet visar praktiskt på hur olika hård- och mjukvarulösningar, i olika prisklasser,
kan användas för att skapa projektionsbaserade virtuella upplevelser.
Projektionsupplevelsen byggs upp i block på ett sådant sätt att den kan återanvändas och
vidareutvecklas, i större eller mindre delar, på andra platser och i andra sammanhang.
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2.7.2 Användning i samhällsplanering och monitorering/bevakning

Inom Region Gotland har DiSa projektet testat arbetssätt för att ta fram geokorrekta
byggnader och terräng. Syftet är att snabbt och effektivt kunna skapa digitala 3D-modeller
över önskade områden vid tex stadsutveckling, nybyggnation mm. Modellerna kan
användas på flera olika sätt, ett är via ArcGIS Online, som knyter samman människor,
platser och data genom interaktiva kartor, och att därmed kunna erbjuda ett webbaserat
verktyg för att kunna interagera med modellen, skapa filmer/bilder, analyser. Med hjälp av
3D-modeller kan detaljplanegränser och planbestämmelser för aktuella områden visas. Det
kan också kombineras med en landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I en
3D-modell kan användaren röra dig fritt, testa olika projekteringsförslag och se hur
resultatet skulle bli utifrån valfria vyer. Från modellen kan vi också ta fram filmer och bilder
och på så vis göra det ännu enklare att förstå hur ett projekt är tänkt att bli.
Ringmuren utgör ett särskilt viktigt monument där användandet av väl genomtänkta
metoder kan bidra till bevakning i syfte att följa förändringar och särskilt känsliga delar där
det finns risk för ras.

Koppling till andra styrdokument



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



Regional Digital Agenda - Gotland (RDA)
Bredband 3.0
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Bilagor
Bilaga 1: Statement of Outstanding Universal Value

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

The Hanseatic Town of Visby is a unique example of a northern European medieval walled
trading town with a preserved and notably complete townscape and assemblage of highquality historic structures. Together these elements graphically illustrate the form and
function of this type of significant human settlement, which still prevails as a living
town. Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the mainland in the Baltic
Sea. The settlement, dating from the Viking Age, was formed on a shore with a natural
harbour, sheltered by steep cliff formations. Gotlandic merchants utilized it as a strategic
point in trade within the Baltic Sea. They allied for the protection of their trading posts
which developed into a federation or Hansa. By the 12th century Visby had come to
dominate this trade, and all the commercial routes of the Baltic were channelled through
the town. After the foundation of Lubeck in 1143, German merchants began to expand
their sphere of interest into the Baltic Sea and settled in Visby. It became the only trading
place on the island with the privilege of trading with German towns and hence the main
centre of the Hanseatic League. During the 13th century, Visby changed from a seasonal
trading place into an impressive metropolis, enclosed by a strong defensive wall and
increasingly divorced from its rural hinterland. The wall imposed new restrictions on the
Gotlandic traders creating tensions that led to civil war in 1288. German, Russian and
Danish traders built stone warehouses in parallel rows from the harbour and the
community expanded with guild houses, churches and residences. In the 14th century,
Visby began to lose its leading position in the Hanseatic League due to plague around 1350
and invasion by the Danish army under King Valdemar Atterdag in 1361. Warfare and
piracy in the 15th century and changed trading routes bypassing Visby severely affected
trade on Gotland and the economy of Visby deteriorated. The end of Visby's greatness
came in 1525, when it was stormed by an army from Lubeck and the northern parts were
partially burnt. In the 18th century Visby experienced a revival of trade and industry. Many
warehouses were refurbished as housing and new buildings were added both on the ruins
of earlier ones and on vegetable plots. The 19th century saw the construction of schools, a
hospital, and a prison and the growth of a small shopping area on one of the main streets.
The town began to expand beyond the medieval wall.
The “inhabited historic town” includes the walled town and its immediate surroundings
constituting an area of 105 ha. The urban fabric and overall townscape of Visby are its
most important qualities. The well-preserved town wall, with its towers and gates, extends
3.4 km and is surrounded by dry moats and open spaces that together form a defensive
network. Some of the limestone used as building material was quarried from here. Roads
into the town through gates to the north, east and south, leading from the cliff to the
harbour, date to the Viking era. The medieval street plan survives both above and below
ground. Urban archaeology gives evidence to widespread building structures, streets paved
with large limestone slabs and a sophisticated water and sewage system. The remains of
over 200 warehouses and merchants' dwellings are predominantly in Romanesque style.
Medieval Visby had more churches than any other town in Sweden: 15 within the walls and
two outside. These buildings reflect several building phases with Romanesque and Gothic
features, and they served various functions- parish, guild, monastic and hospital churches.
Many fell into decay after they were abandoned during the Reformation in the 1530s. Only
St Mary’s Cathedral survives and is still in ecclesiastical use. A large amount of small
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vernacular wooden houses from the 18th and 19th centuries featuring horizontal plank
construction used since the Viking period remain intact. They are found mainly in the
eastern parts of the town and on the site of the former Visborg Castle.

Criterion (iv):

The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European medieval
walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League
between 1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern,
church ruins, medieval buildings and townscape.

Criterion (v):

Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved over
time through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited
historic town has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change.
This has resulted in a townscape in which the medieval walled trading town has been
retained with distinctive layers over time until the present day. Functional continuity is
reflected in its structure as a county, diocesan, commercial and residential town.

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

Integrity

The property includes the walled medieval town and the surrounding dry moats and open
spaces. A significant proportion of the attributes are in good condition. The medieval
urban plan is largely intact. The town wall has been subject to partial collapses over the
years. The collapse of a section of the wall in 2012 led to a successful restoration and new
knowledge about its state of conservation. The increasing use of the church ruins for
events and activities requires the development of impact assessment and guidelines. On a
building level, incremental change through alterations that disregard conservation
principles results in a cumulative negative impact on heritage values. The visual integrity of
the walled town and historic skyline is vulnerable as the town expands and develops. The
functional continuity and structure of the town is vulnerable to the loss of functional
diversity and traditional building skills. Certain key attributes are located outside of the
property, e.g. the ruins of StGeorge and Solberga monastery, the medieval gallows hill,
limestone quarries and entry roads into the medieval town.

Authenticity

Visby is the best preserved North European walled town and example of a fortified
commercial centre. It is the most complete of the early Hanseatic towns. The original form
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of Visby, displayed in its urban fabric and overall townscape, is its most important quality.
The irregular street pattern and entry roads run from the cliff to the harbour, some with
origins in the Viking era settlement. From its heyday as a Hanseatic trading centre, the
limestone warehouses have maintained their dominance along three main streets parallel to
the shoreline. The authenticity of the medieval building elements is demonstrated in shape
and size, rectangular plan, and height and fabric. Subsequent layers of development have
conformed to the medieval scale and town layout. The Gotlandic traditional lime
production and use for stone, plaster and mortars have remained intact and play a crucial
role in conservation and craftsmanship. The town wall remains largely intact, and its high
level of authenticity is exceptional. The well- preserved dry moats and open spaces
surrounding the walled town form a fringe belt that accentuates and distinguishes the
compact medieval town. Three parallel trenches in the northern parts of the wall are
particularly distinctive. Twentieth-century urban planning took a Garden City approach to
development beyond the wall, preserving considerable areas of open space with lower
densities and strict control over building heights. While the medieval churches fell into
decay, and lost their original function, the ruins are iconic carriers of architectural and
historical significances that have remained more or less intact since the 19th century. While
Visby lost its function as a commercial metropolis during the 14th century, its urban
continuity is still reflected in a living town with retail, business, residential, educational,
cultural and tourist uses. The relocation of public authorities beyond the walled town has
transformed its spirit of place as a vibrant office-based core into a largely seasonal
residential area. Gotland and Visby are an attractive holiday destination and economically
strong property owners are both an asset and a threat to the preservation of this
environment.

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

Protection and management requirements

The property ownership is mixed with public and private owners. The church ruins are
owned and managed by the State, while St Mary's Cathedral is owned by the parish. The
town wall and its towers are primarily owned by the local authority and have traditionally
been managed by the state. A small number of landmark buildings remain in local authority
ownership although several have been sold due to privatization processes. The majority of
the domestic houses and commercial properties are in private ownership. The statutory
'detailed plan' for the walled town of Visby together with the associated building code
regulates preservation of the built environment and new development within the walls
under the Planning and Building Act, for which the municipality is responsible. In addition,
257 building monuments are designated by the state under the Cultural Heritage Act, which
also protects the archaeological remains of the entire property. The property is recognized
by the state as an 'area of national interest' under the Environmental Code. In February
2010, the municipal council approved a statutory detailed conservation plan for the whole
World Heritage property. This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes statutory building guidance, primarily for property owners, but also for municipal
public areas. Management of the property rests with several organizations. Gotland
Municipality is the coordinating organization, with a site manager, carrying the overall
responsibility through the City/Regional Council. A World Heritage Studio brings together
different functions and departments
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within the municipality concerning conservation and development. The state manages the
town wall and the church ruins. The County Administrative Board is responsible for
implementing the Cultural Heritage Act and has a supervisory role in conservation on
behalf of the state. The World Heritage Advisory Council consists of a steering committee
of three key organizations; Gotland Municipality, the County Administrative Board and
Gotland Museum, as well as other stakeholders such as representatives of residents,
businesses, tourism, property owners, research and education. A World Heritage Forum is
held annually to facilitate public engagement and dialogue on specific issues. The
management plan from 2003 is under review. Its objectives are integrated with the
Development Plan for Visby 2025. Management of the town wall is presently being
reconsidered.

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

Negotiations are underway between the Swedish National Heritage Board, having
traditionally been responsible for its maintenance, and the owner, Gotland Municipality.
Successful future management of the town wall requires both long-term funding and a
clear agreement between the authorities. A buffer zone needs to be demarcated to address
development pressure in the vicinity of the property. The building of a new harbour for
larger cruise ships requires a sustainable tourism framework. Processes of privatization,
gentrification and increased tourism threaten the functional diversity and social balance of
the town. A strategy for risk management needs to be developed, including a fire
protection system.
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Bilaga 2: Lagstadgat skydd, organisation och uppföljning samt strategiska
utgångspunkter

Ett välfungerande system för skydd och förvaltning är avgörande och en integrerad del av
de villkor som ställs vid utnämningen av världsarv. ”Förutsättningar för att kunna skydda
och vårda världsarven är enligt konventionen att det finns ett legalt skydd, en lämplig
organisation, finansiella resurser samt kunskap och kompetens”.24
Som beskrivits i föregående kapitel är skydd och förvaltning ett av de tre benen av
världsarvsvärdet. Det handlar om såväl skydd och lagstiftning som säkerställer världsarvets
bevarande och hållbara användning som en tydlig bild av roller och ansvar för världsarvet.
Även ägarna har en central roll eftersom dessa är viktiga delar av den gemensamma
världsarvsförvaltningen.

Skydd och lagstiftning

Det finns ingen specifik ”världsarvslagstiftning” för skydd av världsarv inom svensk
lagstiftning. Enligt världsarvskonventionen ska ett lands lagstiftning vara sådan att
världsarvets skydd kan garanteras. För Hansestaden Visby gäller de lagstiftningar som
beskrivs i detta avsnitt som skydd för bevarande och utgör även en av förutsättningarna för
kvalifikation som världsarv. I dessa lagar regleras bland annat användningen av mark- och
vattenområden, bebyggelseutvecklingen och skyddet av kulturmiljön. Bedömningen är att
den svenska lagstiftningen i sig bör vara tillräcklig men behöver efterföljas på rätt sätt för
att uppnå ett fullt skydd.

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

Ringmuren, ruinerna och vallgravarna skyddas som fornlämning enligt kapitel 2 av
kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär bland annat att det är förbjudet att utan tillstånd
göra ändringar på något sätt. Tillstånd för om- och tillbyggnader och markingrepp intill en
fornlämning måste sökas enligt kulturmiljölagen. Tillstånd krävs även i samband med till
exempel skyltning, belysning eller borttagande av desamma. Skyddet som fornlämning
enligt kulturmiljölagen är ett starkt skydd, dock finns delvis brister i att ansökningar om
tillstånd inte alltid görs.
Bebyggelsen i Visby innerstad skyddas delvis som byggnadsminnen enligt kapitel 3 av
kulturmiljölagen. Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en byggnad kan få men
det finns brister i lagens tillämpning vad det gäller att säkerställa ett fullgott skydd för
världsarvet ur ett helhetsperspektiv. Det är därför av stor vikt att detaljplanen för Visby
innerstad utgör ett heltäckande skydd för ett långsiktigt bevarande av världsarvet.
Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen (2018-1119) beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om Miljöoch byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kapitel 9) inom
det geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut
1987 och 1997.

24

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 63.
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Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad. Förordnandet innebär
att länsstyrelsen kan överpröva Miljö -och byggnadsnämndens beslut om rivningslov inom
det angivna området. Bedömningen är att förordnandet inte kommer att hävas.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (1988:950) fastställer att det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter
ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Kulturmiljölagen innefattar bestämmelser
om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, om utförsel och
återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av kulturegendom.

Fornminnen

Fornlämningar får inte utan tillstånd tas bort, grävas ut eller på annat sätt t.ex. genom
bebyggelse eller plantering ändras eller skadas (kapitel 2). Till en fast fornlämning hör ett så
stort område som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme
med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde och dess
gränser kan, om så bedöms nödvändigt, fastställas av länsstyrelsen i ett särskilt beslut. Detta
gäller såväl för kända som ännu okända fornlämningar.

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

Kulturlagren i Visby innerstad är enligt kulturminneslagen klassade som fornlämning enligt
kulturmiljölagen. Detta medför att ingrepp, övertäckning, arbeten vid eller intill ringmuren
och kyrkoruinerna samt markingrepp innanför muren alltid kräver tillstånd från
länsstyrelsen. Visby innerstad innehåller kulturlager från förhistorisk och historisk
verksamhet. Det finns flera fornlämningar registrerade i innerstaden. Stadskärnan omfattas
i sin fysiska utbredning innanför muren och vallgravarna som fornlämning och definieras
som stadslager (fornlämning RAÄ-nr: Visby 107:1, L1976:5295). Begreppet stadslager
innebär enligt Riksantikvarieämbetets definition ”kulturlager i miljöer av stadskaraktär
(städer, köpingar, vissa handelsplatser)”.
Övriga fornlämningar i Visby innerstad är: Visby ringmur (RAÄ Visby 105:1 L1976:5392);
Visborgs slott (RAÄ Visby 65:1-2 L1976:5238 och L1976:5239); minneskorset (RAÄ Visby
63:1 L1976:5236); vraklämning i Almedalen (RAÄ Visby 79:1 L1975:7051); och
stenåldersboplatsen vid Stora Torget (RAÄ Visby 79:1 L1976:5315). Kyrkoruinerna i
innerstaden är också klassade som fornlämningar med egna fornlämningsnummer.

Byggnadsminnen

Byggnader, parker och trädgårdar kan byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen. En
byggnadsminnesförklaring är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk lagstiftning.
Vem som helst kan väcka frågan om byggnadsminnesförklaring, frågan ställs till
länsstyrelsen som fattar beslut om ett objekt uppfyller villkoren för
byggnadsminnesförklaring.
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Gotland har flest byggnadsminnen av alla län i Sverige, med totalt 380 byggnadsminnen
varav 280 i Visby innerstad. Cirka en fjärdedel av innerstadens fastigheter är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Till varje byggnadsminne finns tillhörande skyddsföreskrifter som
specificerar vilka delar av byggnaden som är skyddad. Skyddets omfattning kan därför
variera från byggnad till byggnad. Det är därför viktigt att fastighetsägare och/eller brukare
av ett byggnadsminne är väl införstådda med skyddsföreskrifternas innebörd. Vid ändringar
som motstrider skyddsföreskrifterna av ett byggnadsminne krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Generellt krävs inget tillstånd vid underhålls- och reparationsåtgärder. Alla underhålls- och
reparationsåtgärder ska dock göras med traditionella material och metoder. Beroende på i
vilken omfattning och vilka kulturhistoriska värden som underhållsåtgärden omfattar kan
länsstyrelsen komma att kräva antikvarisk medverkan även vid underhålls- och
reparationsåtgärder för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. Alla
tillståndsansökningar för ändring av byggnadsminnen är kostnadsfria.
I beslutet om tillstånd till ändring av byggnadsminne har länsstyrelsen möjlighet att ställa de
villkor som krävs för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. Detta
kan till exempel innebära krav på antikvarisk medverkan, kompetenskrav på hantverkare,
val av material och metod m.m. Det är ändringens påverkan på det kulturhistoriska värdet,
snarare än ändringens storlek, som är avgörande för om tillstånd kan beviljas eller inte.
Tillstånd till ändring av ett byggnadsminne ska motiveras av särskilda skäl.

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

I de flesta fall begär länsstyrelsen in en antikvarisk förundersökning och kräver antikvarisk
medverkan under arbetets gång. Kostnaden för förundersökning och antikvarisk
medverkan bekostas av byggherren. Alla ändringar ska dokumenteras i en slutrapport som
länsstyrelsen ska ta del av. Dokumentationen utförs i regel av den antikvariskt
medverkande. Länsstyrelsen medverkar i den mån det är möjligt vid slutbesiktningar och
vid behov på byggmöten under restaureringsprocesserna. Vad gäller rådfrågning kring
tillvägagångssätt, material och metoder är fastighetsägaren hänvisad till den antikvariskt
medverkande.
Byggnadsminnen omfattas likt hela innerstaden av detaljplanens bestämmelser. Prövningen
för ändring av byggnadsminne är ett separat tillstånd som fattas av länsstyrelsen,
bygglovspliktiga åtgärder måste ansökas om lov hos Region Gotland. För samma åtgärd
kan det på så vis krävas tillstånd från både regionen och länsstyrelsen. Eftersom besluten
fattas utifrån från skilda lagrum kan önskad ändring resultera i ett tillstånd respektive avslag
i de skilda tillståndsprövningarna. I de allra flesta fall gör regionen och länsstyrelsen
liknande bedömningar men det händer att sökande får ett tillståndsbeslut och ett
avslagsbeslut, vilket uppfattas som mycket besvärligt för den sökande. Av juridiska skäl
finns det inte möjlighet till samråd mellan Region Gotland och länsstyrelsen, annat än i
generella principiella frågor.

Kyrkliga kulturminnen

Kulturmiljölagen omfattar även kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som
har tillkommit före utgången av år 1939. Dessa får inte ändras på något väsentligt sätt utan
tillstånd från länsstyrelsen. Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall även vårdas och
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underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas.
Visby domkyrka (Sankta Maria) är den enda kyrkan inom världsarvet och skyddas av
kulturmiljölagen som kyrkligt kulturminne. Domkyrkan ägs av Visby domkyrkoförsamling.
Det krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen, i fråga om ändringar, ingrepp, rivning, flytt och
ombyggnader, exteriört likt som interiört av en kyrkobyggnad och kyrkotomter.
Kyrkobyggnader har inte individuella skyddsföreskrifter till skillnad från byggnadsminnen.
Svenska kyrkan tilldelas årligen medel (kyrkoantikvarisk ersättning) från staten för vård av
kyrkobyggnader, kyrkotomter, inventarier och begravningsplatser. Svenska kyrkan beslutar
om och fördelar dessa medel som stiften kan ansöka om.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Den ska tillämpas så att
bland annat värdefulla natur och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska
mångfalden bevaras och att miljön i övrigt används så att, en från bland annat kulturell
synpunkt, långsiktigt god hushållning tryggas. Enligt de grundläggande bestämmelserna för
hushållning med mark- och vattenområden anges att områden som har betydelse på grund
av deras natur- eller kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Riksintresse för kulturmiljövården ska avspegla landets
historia. Begreppet ”påtaglig skada” är centralt i bedömningar om förändringars påverkan
på riksintresset.

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

Riksintresset Visby

Visby innerstad är sedan 1987 klassificerat som riksintresse för kulturmiljövård enligt
miljöbalkens föreskrifter. Det geografiska området för riksintresset för kulturmiljövård
omfattar staden innanför murarna, vallgravarna, strandgärdet och den inre hamnen.
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Åtgärder utanför
riksintressets gränser får heller inte utföras om dessa kan komma att medföra påtaglig skada
för riksintresset.
Kulturvärdena inom riksintresset ska skyddas genom kommunens planläggning.
Länsstyrelsen ska tillhandahålla kommunen kunskapsunderlag om riksintressets
kulturvärden, så att dessa kan skyddas genom planläggning. Det är Riksantikvarieämbetet
som fattar beslut kring riksintressen för kulturmiljövård, länsstyrelsen bereder underlaget
inför beslut och revidering av riksintressebeskrivningar. Länsstyrelsen arbetar med att
uppdatera och revidera riksintressebeskrivningarna för länets riksintressen för
kulturmiljövård.
Länsstyrelsen företräder de statliga intressena i dialog med kommunen. Om länsstyrelsen
bedömer att riksintressena inte skyddas genom planläggningen har länsstyrelsen möjlighet
att upphäva en detaljplan.
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I beskrivningen av riksintresset och världsarvet Hansestaden Visby framhålls upplevelsen
av den medeltida staden, både när det gäller anblicken från land och vyn från havet. Detta
upplevelsevärde får inte förvanskas. Texten talar bland annat om betydelsen av att behålla
den öppna ytan utanför stadsmuren och miljön längs infartsvägarna. Det är en viktig
uppgift i tillståndsprövning att pröva dessa frågor ur aspekten på vad den medeltida staden,
och upplevelsen av densamma, tål i förhållande till nytillkommande
bebyggelse/anläggningar.

Anmälan för samråd

Verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälas för samråd
(kapitel 12). För Hansestaden Visby kan detta bli aktuellt vid verksamhet eller åtgärd som
påverkar särskilt skyddsvärda träd: 1) jätteträd, grövre än 1 meter i diameter; 2) mycket
gamla träd, gran, tall ek och bok äldre än 200 år övriga trädslag äldre än 140 år; 3) grova
hålträd, träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.
Alléer skyddas genom biotopskydd enligt miljöbalken och kräver biotopsskyddsdispens
från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen

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

Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen (2010:900) och det är lämpligt att skydda
Visby innerstad genom en detaljplan som innehåller bestämmelser om hur den byggda
miljön samt offentlig mark ska bevaras och utvecklas. Enligt gällande plan ska bebyggelse,
trädgårdar och parker hanteras varsamt och skyddas från förvanskning. Nuvarande
fastighetsindelning ska ligga fast. Ändringar och nya användningssätt ska prövas utifrån
byggnadernas specifika kulturvärden och inte innebära skada på dessa. Den utökade
bygglovsplikten omfattar bland annat underhåll av byggnaders exteriör, trädfällning samt
mindre fasadändringar. Förvanskningsbegreppet är inte definierat i vare sig lagtext eller
motivtext och är inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt
värdefull som är skyddade.
I februari 2010 godkände kommunfullmäktige en detaljplan med tillhörande
byggnadsordning för Visby innerstad. Byggnadsordningen riktar sig till fastighetsägare,
verksamma och besökare och ska användas för att tolka planens bestämmelser och
underlätta för handläggare att fatta beslut. Praxis har arbetats fram med ett antal rättsfall
gällande framför allt takbalkonger och takterrasser/altaner där byggnadsnämndens beslut
att neka tillbyggnader gillats av domstolarna/vunnit laga kraft.

Detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad

Den gällande detaljplanen för Visby innerstad har till syfte att skydda innerstadens
kulturvärden. I planbeskrivningen definieras detta på följande vis: […]”Genom denna
detaljplan ska skapas förutsättningar för en utveckling som kan ske i samklang med stadens
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kulturvärden så att de inte påverkas negativt. Hänsyn ska tas till att staden utvecklats under
närmare tusen år. I planen anges därför regler till stöd för fastighetsägarna hur bebyggelsen
och miljöerna i Visby innerstad ska vårdas, förvaltas och utvecklas […]”.25
Den gällande detaljplanen har restriktiva bestämmelser avseende ändringar av den rådande
fastighetsindelningen. Redan vid antagandet av detaljplanen ansågs detta vara ett problem.
Byggnadsnämnden beslutade därför (2014-05-28, Bn § 132) att ge förvaltningen i uppdrag
att upprätta tilläggsbestämmelser för detaljplan för Visby innerstad i syfte att möjliggöra för
nödvändiga fastighetsbildningar.
I dagsläget är bedömningen att det finns anledning för miljö- och byggnadsnämnden
(MBN) att utöka uppdraget från 2014 med ambitionen att detaljplanen på ett tydligare sätt
ska leva upp till planens syfte och därmed även effektivisera och förenkla handläggningen
av bygglov i Visby innerstad. Med hänvisning till erfarenheterna av den tidigare gällande
detaljplanen, bedömdes då att reglering av användningssättet eller zonindelning av
verksamheter inte var nödvändig. Förutsättningarna i Visby innerstad har sedan
detaljplanens ikraftträdande förändrats i så hög grad att ytterligare reglering kan anses
nödvändig för att upprätthålla detaljplanens grundläggande syfte. Utvecklingen går alltmer
mot en mer monofunktionell stad med fokus på korttidsboende, handel och restauranger.
Förändringstrycket på existerande byggnader och obebyggd mark har ökat markant.
Kontrollen över exteriöra förändringar av byggnader, plank och murar fungerar men
detaljplanen ger inte tillfredställande möjlighet att styra över funktion i byggnader liksom
placering, storlek och byggnadshöjder för tillkommande byggnader.

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

Vid detaljplanens antagande fanns inte föreställningen att utrymme för nybyggnader på
redan bebyggda fastigheter var omfattande. Riktlinjerna i byggnadsordningen fokuserade
därför på att gälla vid förändringar av befintliga byggnader. Den enda ”regel” som avser
nybyggnad är en hänsynsbestämmelse som påtalar förbud mot överexploatering, dock utan
att precisera begreppet, vilket i praktiken betyder att regeln svårligen kan användas som
stöd för handläggning och beslut. Även viljan att riva byggnader var underskattad när
detaljplanen antogs. Bestämmelser och/eller riktlinjerna för när det kan anses befogat att
riva byggnader i innerstaden saknas i den gällande detaljplanen.
Bygglovsprövningen när det gäller ändring av befintlig bebyggelse sker nästan uteslutande
med utgångspunkt från en antikvarisk förundersökning (enligt detaljplanens
varsamhetbestämmelser) där de specifika kulturvärdena som påverkas lyfts fram och en
konsekvensanalys ger underlag för tjänstepersoner och MBN att göra rätt bedömning i
ärendet. Den antikvariska förundersökningen som bekostas av byggherren har även en
viktig funktion i utförarstadiet där förslag på antikvariska kontrollpunkter styr vad och i
vilka skeden den antikvariskt sakkunnige ska utföra kontroll på bygget. Processen finns
beskriven på Boverket. Det är avgörande för att bibehålla kulturvärdena att antikvarisk
expertis finns med på ett tidigt stadium. Syftet är inte att hindra en utveckling av
fastigheterna i Visby innerstad utan se till att utvecklingen sker på ett sätt som förädlar
kulturvärdena istället för att förbruka dessa.
För Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt där bygglov behövs för bland annat
exteriört underhåll, mindre fasadändringar och trädfällning. Tillämpningen av detaljplanens
bestämmelser framförallt när det gäller underhållslov har kritiserats från fastighetsägare
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håll, då man uppfattar lovplikten som en misstroendeförklaring mot ägarnas egen förmåga
att sköta sin fastighet. Det är dock inte avsikten med bygglovsprövningen. En mindre del
av underhåll utförs av fastighetsägaren som själva har den kunskap som krävs. Vid nästan
alla husrenoveringar uppenbarar sig skador med röta och frostsprängningar som orsakats
av felaktigt eller bristfälligt underhåll. Det finns ett tveklöst behov att bevaka med vilka
material och metoder husen underhålls för att tillgodose ett långsiktigt bevarande och
behålla områdets autenticitet.
En fungerande tillsyn är också en förutsättning för att uppnå utveckling/bevarande målet.
Det handlar mycket om rättviseaspekten där de som kategoriskt undviker att söka lov,
bryter mot startbesked eller inte följer vad som angivits i lovet upplever att det lönar sig
och att detta förfarande inte får några konsekvenser. För småhusägare som försöker göra
rätt upplevs detta med rätta som orättvist och ger märkliga signaler från myndighetshåll.
Byggnadsordningen är en del av detaljplanen för Visby innerstad och ska användas för att
underlätta tolkningen av planens bestämmelser. I byggnadsordningen finns de
karaktärsdrag och värden preciserade som varsamhetskravet speciellt ska inriktas på.

Förordnande om prövning av rivningslov

Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen (2018-1119) beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om Miljöoch byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kapitel 9) inom
det geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut
1987 och 1997. Beslutet går inte att överklaga och det finns inget slutdatum för
förordnandet.

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

Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad. Förordnandet innebär
att länsstyrelsen kan överpröva Miljö -och byggnadsnämndens beslut om rivningslov inom
det angivna området. Bedömningen är att förordnandet inte kommer att hävas förrän det
införs ett tillräckligt skydd för riksintresset i detaljplanen.
Med anledning av att ett långt större antal fastigheter ingår i detaljplanelagt område är det
av största vikt att detaljplanen uppfyller de bevarandeintentionerna som finns.
Bedömningen är att världsarvets värden kan skyddas via planläggning. För att säkerställa
skyddet av världsarvet krävs dock att detaljplanen är tydligare och mer detaljerad, där en
hög ambitionsnivå av att bevara kulturvärdena är styrande för möjliga utvecklings- och
exploaterings möjligheter. Detaljplanen ska vara så pass detaljerad att oåterkalleliga ingrepp
inte går att genomföra utan tillstånd.

Annan lagstiftning

Utöver ovannämnda beskrivning av världsarvets skydd i lagstiftningen finns ytterligare
lagar som påverkar användning och stadsmiljö i Visby innerstad.
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Hansestaden Visbys förvaltning och organisation

Hansestaden Visby förvaltas av flera olika aktörer som tillsammans utgör en samlad
organisation för världsarvet. Den rådande organisationen bygger på ett förslag som antogs
av kommunstyrelsen 2007 och som utgick från arbetet med 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Syftet var att möjliggöra ett mer offensivt arbete kring
världsarvsarbetet genom en organisation bestående av ett världsarvsråd, en
världsarvssamordnare, en världsarvsstudio och världsarvsforum som en arena för att skapa
delaktighet hos allmänheten i världsarvet.
Detta avsnitt vidareutvecklar och förtydligar organisationen i linje med den nationella
världsarvsstrategin. Enligt den får länsstyrelsen en tydligare roll i världsarvsarbetet och ”bör
bidra till god förvaltning av världsarven och bör i det arbetet utse världsarvsråd eller
motsvarande för världsarven, samordningsansvaret för världsarvet och vara pådrivande i
arbetet med förvaltningsplanerna”.26
För Hansestaden Visby är tillämpningen av plan- och bygglagen avgörande för att
säkerställa skyddet av världsarvet. Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen genom
sitt planmonopol och bygglovshanteringen. Länsstyrelsen anser därmed att funktionen som
världsarvssamordnare fortsatt bör tillhandahållas av Regionen Gotland som därmed
fortsätta att ansvara för samordningsansvaret. Av de dryga 1000 fastigheterna i innerstaden
är knappt 300 byggnadsminnen, majoriteten av bebyggelsen får således sitt skydd genom
plan- och bygglagen. Det faller sig på så vis naturligt att funktionen som
världsarvssamordnare innehas av regionen för att göra vägen kortare mellan beslut och
samordnare. Regionantikvarien har en särskild lagstadgad funktion i bevakningen av
kulturvärden enligt PBL och ska informera världsarvssamordnaren om förändringar som
kan komma att påverka världsarvet negativt.

Världsarvsrådet

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

Världsarvrådet är ett viktigt forum för samverkan, samråd, informationsutbyte och samtal
mellan olika aktörer på lokal och regional nivå som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet. Världsarvsrådet bör också samverka och bidra med underlag i den
periodiska rapporteringen till Unescos världsarvskommitté så att rapporteringen om
världsarvet blir komplett och förankrad i de organisationer som berörs.
Världsarvsrådets huvudsakliga roll är att säkerställa att världsarvsvärdet upprätthålls och att
målen i strategi och handlingsplan förverkligas. Världsarvsrådet har en central roll i
framtagandet av strategi och handlingsplan för hur världsarvet ska förvaltas med ett
integrerat hållbarhetsperspektiv och som ger en samlad bild av alla aktörers del av
förvaltningen av världsarvet. Världsarvsrådets aktörer ansvarar gemensamt för strategin och
handlingsplanens implementering och att den följs upp och uppdateras.
Hansestaden Visbys första världsarvsrådsmöte hölls den 12 oktober 2007 och samlade
representanter från Gotlands kommun, länsstyrelsen och Gotlands museum. Ytterligare
aktörer har knutits till rådet sedan dess. I dagens världsarvsråd för Hansestaden Visby ingår
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representanter från följande organisationer: Region Gotland, Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Gotlands Museum, Visby innerstadsförening,
Hyresgästföreningen, Visby Centrum, Fastighetsägarna, DBW:s innerstadsråd, Uppsala
universitet Campus Gotland, Gotlands förenade besöksnäring. Diskussioner har även förts
kring vikten av andra aktörer som exempelvis Medeltidsveckan och Nätverk för
byggnadsvård på Gotland. Under tidsperioden för strategin kan fler aktör komma att bli
aktuella som medlemmar i rådet. Antalet ledamöter från respektive organisation har varierat
över tid.
Världsarvsrådet träffas fyra gånger om året. Region Gotland genom världsarvssamordnaren
sammankallar till möten. Regionstyrelsens ordförande eller motsvarande innehar
ordförandeposten. I egenskap av ”borgmästare” är regionstyrelsens ordförande även
Hansestaden Visbys politiske representant i nätverket för världsarvsstäder (OWHC).
Politisk förankring av det övergripande strategiska och praktiska arbetet är av stor vikt.
En mer detaljerad instruktion för världsarvsrådet behöver tas fram som specificerar rådets
funktion, arbetssätt och representation.

Världsarvssamordnare

Enligt den nationella världsarvsstrategin har världsarvssamordnaren ett övergripande
strategiskt och samordnande ansvar att se till att organiseringen i världsarvsarbetet i sin
helhet fungerar på lokal/regional nivå. Världsarvssamordnaren ansvarar även för att leda
och samordna arbetet med att ta fram, uppdatera och följa upp en strategi och
handlingsplan för världsarvet (förvaltningsplan). Världsarvssamordnaren är kontaktperson
för världsarvet i förhållande till myndigheter och andra aktörer som behöver en ingång till
världsarvets förvaltare och olika aktörer och representerar världsarvsförvaltningen utåt.

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

Tjänsten världsarvssamordnare inrättades på Region Gotland år 2005 vid dåvarande
arkitektkontoret, idag är tjänsten placerad inom avdelningen för regional utveckling vid
Regionstyrelseförvaltningen. Tjänsten fortsätter att vara placerad inom Region Gotland
som innehar den samordnande funktionen för världsarvsarbetet. Världsarvssamordnaren
sammankallar världsarvsrådet och världsarvsstudion inom Region Gotland som är viktiga
forum för samarbete mellan interna och externa aktörer inom världsarvsarbetet.
Sedan 2018 finns ett världsarvskontor i Donnerska huset vilket utgör en fysisk del av
kanslifunktionen för Hansestaden Visby. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar
för samordning av världsarvet inom Region Gotland med stöd kring exempelvis
kommunikation och ett tillgängligt världsarvskontor som fungerar som ett nav i en
världsarvsorganisation bestående av många olika förvaltare och aktörer. En effektiv
hemsida behöver utvecklas för världsarvet för en mer synlig och sammanhållen
organisation och kommunikation kring världsarvet. I tider av begränsade resurser är detta
en utmaning men behovet kvarstår.

Världsarvsstudio

Det aktiva världsarvsarbetet inom Region Gotland bedrivs genom en världsarvsstudio som
ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordinera insatserna
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och följa upp åtgärder i strategi och handlingsplanen, samt utveckla riktlinjer för
exempelvis information och skyltning. I världsarvsstudion ingår världsarvssamordnaren
(RSF) stadsarkitekten (SBF), regionantikvarien (SBF), stadsträdgårdsmästare (TKF) och en
representant från fastighetsförvaltningen (TKF). Dessa utgör viktiga kompetenser för
världsarvsarbetet och för de delar av världsarvsarbetet som Region Gotland ansvarar för.
Världsarvsstudion kan utökas med flera förvaltningsrepresentanter enligt behov och olika
representanter kan bjudas in utifrån tematiska arbetsområden.
Världsarvsstudion ska vara en tillgång för samtliga aktörer inom Region Gotland och
behöver skapa samsyn och samförstånd kring världsarvet inom regionen. De olika
förvaltningarna och avdelningar inom varje förvaltning bör känna till vilka projekt som
planeras inom och i anslutning till världsarvet så att en bedömning av påverkan kan göras
innan genomförande.

Världsarvsforum

Världsarvsarbetet sker i dialog med ett brett spektrum av aktörer och världsarvsforum är
tänkt som en arena för kontakt med allmänheten och olika grupperingar i samhället. Det
kan handla om större möten med en bredare allmänhet såväl som tematiskt inriktade
möten med särskilda fokusgrupper. Minst ett världsarvsforum ska hållas årligen för att
möjliggöra deltagande och engagemang i världsarvsarbetet. Region Gotland och
länsstyrelsen ansvarar gemensamt för att världsarvsforum är en plattform för delaktighet i
världsarvsarbetet.

Beskrivning av organisationernas roller och ansvar

Detta avsnitt beskriver världsarvsrådets intressenter men även andra nyckelaktörer som har
en viktig roll i världsarvsarbetet.

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

Region Gotland

Region Gotland är den samordnande organisationen för världsarvsarbetet med en
heltidsanställd världsarvssamordnare som sammankallar världsarvsrådet och ska följa
instruktioner i den nationella strategin för världsarvsarbetet. Regionen Gotland har genom
det kommunala och regionala uppdraget ett myndighetsansvar för världsarvet utifrån
samhällsplanering och regionala utveckling, t.ex. tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och
att göra konst och kultur tillgängligt på regional nivå.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska beslut kring världsarvet och har ett
särskilt ansvar för att visionen för världsarvet säkerställs och förankras brett på strategisk
nivå. Här finns också ansvar för regional utveckling, kommunikation, tillväxtfrågor,
besöksnäring och internationellt samarbete. Teknikförvaltningen ansvarar för förvaltning
av allmänna platser, park- och gatumark samt de av regionen ägda byggnader inom
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världsarvet, med ansvar för underhålls- och ändringsarbete på dessa.
Samhällsbyggandsförvaltningen ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen.
Den politiska organisationen består av regionstyrelsen, regionfullmäktige, miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden. Här tas politiska
beslut kring frågor som förvaltningarna bereder.

Länsstyrelsen

Enligt den nationella strategin för världsarvsarbetet har länsstyrelsen ett grunduppdrag i
världsarvsarbetet och utöver grunduppdraget kan länsstyrelserna ”forma sin roll och sitt
ansvar ytterligare utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov”.27
Länsstyrelsen ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå vilket
omfattar tillsyn av kulturmiljön generellt på Gotland och även tillsynsansvaret för
världsarvet. Länsstyrelsen har således ett tillsynsansvar på statens vägnar angående
världsarvets bevarande och ansvarar för återkommande uppföljning och återrapportering
om världsarvet till Unesco genom samarbete med Region Gotland och rapportering till
Riksantikvarieämbetet.
Myndigheten skall säkerställa att hänsyn tas till fornlämningar, byggnadsminnen och
kyrkomiljöer så som de regleras i kulturmiljölagen. Med anledning av det höga antalet
byggnadsminnen i länet är tillsynsplanen lagd på tio år. Genom kulturmiljöanslaget har
länsstyrelsen en viktig funktion som bidragsgivare till både privata ägare och organisationer
vad gäller vård, användning och utveckling av kulturmiljöer. I arbetet ingår att föra en
dialog med fastighetsägarna, förbättra kännedom om byggnadsminnen samt se över
behovet av underhåll och rådgivning.

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

Riksantikvarieämbetet

Utöver ansvaret för världsarvsarbetet på nationell nivå har Riksantikvarieämbetet en
särskild och unik roll i förhållande till Hansestaden Visby som förvaltare av stadsmuren.
Stadsmurens ägs av Region Gotland men RAÄ har förvaltningsansvaret. Under 1800-talet
bestämdes på landets högsta politiska nivå att ”ringmuren” skulle bevaras och skyddas, d v
s att staten skulle ta på sig ett skötselansvar. Det beslutades att Vitterhetsakademin skulle
ansvara för det, ett ansvar som de har haft långt in på 1900-talet. Ansvaret för ringmuren
överfördes under senare delen av 1900-talet till RAÄ. Ringmuren är en nationell
angelägenhet och staten har ett samlat ansvar för att framför allt säkerställa tillsyn,
underhåll och reparationer för all framtid. I linje med detta arbetar RAÄ med att ta fram en
förvaltningsplan för att långsiktigt säkerställa murens förvaltning och fortbestånd. Rollen i
världsarvsrådet avgränsas till ansvaret för ringmuren och är skild från RAÄ:s roll som
nationell myndighet för kulturarvsfrågor, såväl som rollen som samordnare för det
nationella världsarvsarbetet.

27

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 54.
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Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar de statligt ägda fastigheter som haft en väsentlig roll i
Sveriges historia och som representerar ett mycket stort kulturhistoriskt och
samhällsekonomiskt värde. Till SFV:s huvudsakliga mål hör bevarande och förädling av
kulturhistoriskt värde. SFV lägger stor vikt vid genomtänkt användning och att hitta
nyttjare som ser värdet som en tillgång. Sedan 2015 förvaltar SFV i Visby innerstad
fastigheterna Residenset 1, Helgeandshuset 2, kyrkoruinerna och fyra delar av ringmuren
som tidigare förvaltades av Riksantikvarieämbetet.

Gotlands Museum

Gotlands Museum har som länsmuseum med uppdrag att bevara och tillgängliggöra det
gotländska kulturarvet en viktig roll att spela i vården av och kommunikationen kring
världsarvet. I museets utställningar, samlingar, arkiv och bibliotek finns betydelsefulla
föremål och dokument som berättar historien om Gotland och Visby. Museet har under
lång tid verkat med kompetens inom det byggnadsantikvariska och arkeologiska fältet.
Gotlands Museum ansvarar dessutom på uppdrag av Statens fastighetsverk för att
kyrkoruinerna i Visby hålls tillgängliga för allmänheten. Gotlands Museum är även en viktig
knytpunkt för allmänheten och som besöksmål en viktig aktör i besöksnäringen på
Gotland.

Svenska kyrkan

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

Svenska kyrkan äger, brukar och förvaltar ett flertal fastigheter och byggnader i världsarvet.
Flera av dem används i en obruten tradition för samma ändamål som de uppfördes för
under medeltiden. Den mest välbesökta av dem är Sankta Maria domkyrkan, som är ett av
Gotlands mest besökta turistmål med över 300 000 besökare per år. Kyrkan är öppen
dagligen året runt för besök. Förutom gudstjänster och förrättningar är det också en viktig
arena för konst och musik.
Trossamfundet Svenska kyrkan i Visby stift har drygt 38 000 medlemmar. Det har sedan
1527 varit ett eget stift. Innan dess var Gotland en del av Linköpings stift.
Kyrkoordningen reglerar verksamheten i Svenska kyrkan och beslutas av kyrkomötet. Den
förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.
Församlingarna och stiften är självständiga organisationer som lyder under Lag (1998:1593)
om trossamfund och Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan.
Ett av instrumenten för biskopen är de visitationer som utförs med tillsyn och främjande
över församlingsliv och förvaltning. Stiftsstyrelsen fördelar den kyrkoantikvariska
ersättningen (KAE) inom det egna stiftet, efter tilldelning från Kyrkostyrelsen. KAE är den
statliga ersättning som svenska kyrkan får för att förvalta det största sammanhållna
kulturarvet i Sverige.
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Visby innerstadsförening

Visby Innerstadsförening är en ideell förening som arbetar för en sund boendemiljö i en
levande Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verksamheter.
Föreningen svarar på remisser och verkar på olika sätt för påverkan och opinionsbildning.
Cirka 400 hushåll är medlemmar. Det stora antalet är tecken på att det finns ett behov av
en förening som tillvaratar gemensamma intressen i innerstaden.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och
rättigheter.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande
fastighetsmarknad. Medlemmar är bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och lokaler.
Fastighetsägarna verkar för hyresrättens bevarande och för enkla, tydliga och välmotiverade
administrativa regler vad gäller till exempel bygglov och avgifter. Fastighetsföretagande
handlar inte enbart om att bygga och drifta på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det
handlar även om en eftersträvan av helhetsansvar för verksamhet och hur den påverkar de
som bor, använder och arbetar i fastigheterna. Socialt ansvarstagande är viktigt så att
hyresgäster upplever trygghet och trivsel vilket ger nöjda hyresgäster och en levande
innerstad.

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

Visby Centrum

Visby Centrum är en intresseorganisation som samlar företagare verksamma i Visby
innerstad och Öster Centrum. Organisationen verkar för utveckling av stadsmiljön och
målet om en levande stad genom att bland annat arrangera aktiviteter i stadskärnan. Visby
Centrum verkar för att alla besökare i stadskärnan ska erbjudas en attraktiv mötes- och
handelsplats med ett brett och högkvalitativt utbud av shopping, service och aktiviteter,
samt att verksamheter ska bedrivas med hänsyn till stadens unika miljö och särart. Visby
Centrum är en nyckelaktör i samordningen av Visbydagen som bildades samma år som
Hansestaden Visby blev ett världsarv.

DBW:s innerstadsråd
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DBW:s innerstadsråd är en del av sällskapet D.B.W (De Badande Vännerna) som bildades
1814 av en samling herrar för att ”verka något nyttigt för det allmänna” enligt stadgarna.
Sällskapets innerstadsråd verkar för bevarandet och lämplig utveckling av den säregna
skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby innerstad. Innerstadsrådet
utdelar ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma och stimulera god bebyggelsevård i
Visby innerstad.

Uppsala universitet Campus Gotland

Universitetet spelar en viktig roll som plats för forskning och undervisning inom flera olika
områden i världsarvsarbetet. Uppsala universitet Campus Gotland finns ett flertal
utbildningar med direkt koppling till världsarsarbetet, exempelvis byggnadsantikvariskt
program, masters program i kulturvård och hållbar destinationsutveckling. Inom
kulturvården finns specialiserad forskning inom energieffektivisering utifrån
byggnadsvårdsperspektiv.
2016 ingick Region Gotland och Uppsala universitet ett så kallat strategiskt partnerskap för
att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och regionen, stärka den gotländska
forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets- och
utvecklingsmiljö.
Världsarv kan användas som laboratorier för lärande och forskning och bidra till bevarande
och en hållbar samhällsutveckling. Flera samarbeten har genomförts med Campus Gotland
kopplat till världsarvsarbetet i Visby. Forskningen kan bidra till alla delarna av strategi och
handlingsplan för världsarvet och även nya områden med koppling till kultur- och
naturvård. En forskningsstrategi kan utvecklas för att koppla ihop målsättningar och behov
med forskning.

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

Gotlands Studentkår Rindi

Gotlands Studentkår Rindi etablerades 1998. Studentkårens huvuduppgift är att ta tillvara
studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en
fungerande arbetsmiljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter. Det finns en potential
för ett utökat samarbete med studenterna i världsarvsarbetet kring Hansestaden Visby.
Inom Unesco finns ett världsarvsforum för unga (World Heritage Youth Forum) som
anordnas i samband med världsarvskommitténs möten och möjliggör för unga att bli mer
delaktiga i världsarvsarbetet.

Gotlands förenade besöksnäring

Gotlands förenade besöksnäring (GFB) bildades 2011 för att samla företagen inom
besöksnäringen på Gotland samt att utveckla och driva besöksnäringens frågor för att
stimulera besöksnäringen i omsättning och betydelse. Organisationen har spelat en viktig
roll i arbetet med kryssningsturism och ingår i Gotland Cruise Network som är en
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trepartssamverkan mellan Region Gotland, Copenhagen Malmö Port och representanter
från det gotländska näringslivet. Föreningen har under de sista åren bidragit aktivt till
världsarvsarbetet genom att sätta fokus på vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom
besöksnäringen.

Medeltidsveckan

Medeltidsveckan har arrangerats sedan 1984 och är ett av Sveriges äldsta, mest kända
kulturevenemang. Med runt 40 000 besökare varje år har Medeltidsveckan blivit en viktig
tillväxtkraft för Gotland. Världsarvet utgör arenan för ett stort antal event och bidrar till
förmedling och kommunikation kring Hansestaden Visbys betydelse. Organisationen har
potential att spela en ännu mer framträdande aktör i världsarvsarbetet i framtiden.
Medeltidsveckan drivs sedan 2007 av driftbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB som ägs
av stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland.

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

Nätverk för byggnadsvård på Gotland är en ideell förening bestående av företag och
organisationer med intresse och kunskap inom restaurering och traditionellt byggande.
Nätverket har bred erfarenhet och väldokumenterade kunskaper om traditionella
byggnadsmaterial inom restaurering. Föreningen är en viktig aktör genom att den förvaltar
och utvecklar Gotlands byggnadstradition som spelar en avgörande roll för världsarvets
långsiktiga omhändertagande.

Sveriges Arkitekter Gotland

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

Sveriges Arkitekter Gotland är ett nätverk för arkitekter som är verksamma på Gotland och
för arkitekter med ett särskilt intresse för utvecklingen på Gotland. Nätverket vill bidra till
att öka kunskapen och medvetenheten kring arkitektur, landskap och hållbar
samhällsbyggnad och vänder sig till alla invånare på Gotland. Vidare är nätverket en aktiv
part i samhällsdebatten och politiken, ordnar seminarier och föreläsningar och visar genom
projekt som Pop up-park Visby goda exempel hur staden kan användas av fler.

Strategiska utgångspunkter

Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby har utvecklats utifrån nationella och
internationella styrdokument som beskriver hur världsarven ska tas om hand samt bidra till
en hållbar samhällsutveckling. I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga strategiska
utgångspunkterna för strategins mål och åtgärder.
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Världsarvskonventionen

Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Hittills har 191 länder undertecknat konventionen och
därmed åtagit sig att skydda världsarven inom sina områden samt att stödja värnandet om
världsarv internationellt. Sverige skrev under konventionen 1984 och ratificerade den
följande år. Sedan dess har 15 världsarv utnämnts inom landets gränser, från Laponia i norr
till Örlogstaden Karlskrona i söder. Över 1 000 världsarv finns upptagna på världsarvslistan
som årligen växer i antal.
Det finns även en lista för hotade världsarv och en av anledningarna till att konventionen
instiftades var att världsarvssamfundet ansåg att vissa platser har ett sådant stort värde att
värnandet om dessa platser kräver internationellt samarbete. På listan finns världsarv som
hotas av flera olika anledningar, från krig, konflikter och naturkatastrofer till
miljöförstöring, överexploatering och okontrollerad urbanisering.
Världsarvskonventionens artikel 4 är central och handlar om att varje stat har en skyldighet
att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, presentation och överlämnande av
världsarven till kommande generationer med stöd av den nationella lagstiftningen i varje
enskilt land.

Operationella riktlinjer

För att tydliggöra och konkretisera världsarvskonventionen har världsarvskommittén tagit
fram operationella riktlinjer om hur arbetet utifrån världsarvskonventionen är tänkt att
fungera.28 De operationella riktlinjerna ska betraktas som vägledande för arbetet.

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

Utöver operationella riktlinjer har världsarvskommittén och världsarvskonventionens
generalförsamling antagit en rad olika normativa dokument såsom policyer och strategier
för världsarvsarbetet inom olika områden, bland annat Budapestdeklarationen (se nedan).
Riktlinjer beskriver exempelvis världsarvsvärdets olika byggstenar som kriterier för
världsarvsutnämning och innebörden av koncepten autenticitet och integritet. Även
begreppet buffertzon tydliggörs i de operationella riktlinjerna. Det finns också instruktioner
för hur den periodiska rapporteringen om världsarvens bevarande till Unesco ska gå till.
Riktlinjerna har utvecklats över tid för att spegla världsarvskommitténs förväntningar på
världsarvsarbetet. Exempelvis har paragrafer lagts till kring hållbar utveckling för att
återspegla kopplingen till globala mål om hållbarhet.

Budapestdeklarationens 5 strategiska mål

En övergripande inriktning för arbetet med världsarven är Budapestdeklarationens fem
strategiska mål för samarbete som sammanfattas i de så kallade ”fem C:na”:

28

UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
82 (103)

Page 166 of 373

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Credibility: öka konventionens trovärdighet som representativt och geografiskt
vittnesbörd om kultur- och naturarvsplatser av särskilt stort universellt värde;
 Conservation: säkerställ effektivt bevarande av världsarv;
 Capacity-building: lyfta och utveckla kunskaps- och kompetenshöjande insatser;
 Communication: öka allmän kännedom, engagemang och stöd för världsarv genom
kommunikation;
 Community: stärka lokalsamhällenas roll i konventionens genomförande.
Den sistnämnda om lokalsamhällenas roll uppmärksammades särskilt av Unesco i samband
med världsarvskonventionens 40-års jubileum 2012.


Nationell strategi för världsarvsarbetet

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag tagit fram en Nationell strategi för
världsarvsarbetet för perioden 2020-2030 i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska
Unescorådet samt genom dialog med övriga ansvariga aktörer i världsarvsarbetet. Den
nationella strategin ger en samlad beskrivning av Sveriges arbete med världsarvskonvention
och tydliggör roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med världsarven i Sverige.
Strategin ämnar till att lyfta statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad
information, utökad samverkan och en tydligare organisation.
Strategin ämnar höja ambitionen i världsarvsarbetet och att lyfta fram dess betydelse för
samhällsutvecklingen. Visionen för det nationella världsarvsarbetet är att ”världsarven visar
vägen till en hållbar och fredlig värld”.29 Följande övergripande mål har fastställts för
världsarvsarbetet:
”Agenda 2030 genomsyrar allt världsarvsarbete i Sverige;
 Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att bevara, använda och utveckla
natur- och kulturmiljöer på ett hållbart sätt utifrån Agenda 2030-målen;
 Sverige är aktiv i det internationella samarbetet, verkar för att konventionen är ett
effektivt och trovärdigt redskap inom Unesco och lyfter världsarvens betydelse för
Agenda 2030-målen;
 Världsarvsarbetet präglas av samarbete, samverkan, dialog och lokalt
medbestämmande.”30
Den nationella strategin för världsarvsarbetet har utgångspunkt i de nationella miljö- och
kulturpolitiska målen och bidrar på så sätt till arbete med agenda 2030. De nationella målen
för kulturmiljöarbetet ska tillämpas för allt arbete med världsarv. Även miljöpolitiken är
tillämpbar i världsarvsarbetet: ”De nationella kulturmiljömålen handlar övergripande om att
främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas och att främja ett inkluderande samhälle och människors delaktighet i
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.”31

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



Riksantikvarieämbetet (2019) s. 29.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 30.
31Riksantikvarieämbetet (2019) s. 100
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Agenda 2030 för hållbar utveckling

Unescos arbete med världsarvskonventionen handlar alltmer om att integrera mål om
hållbar utveckling i världsarvsarbetet. Världsarvet kan användas som en plattform för
hållbar utveckling med strategi och handlingsplanen som arena för konkreta mål, åtgärder
och exempel. I världsarvsarbetet lyfts miljömässiga (klimatanpassning), ekonomiska
(arbetstillfällen, fastighetsvärden), sociala (gentrifiering, integration) och kulturella
dimensioner av hållbar utveckling fram.
Hållbar utveckling definierades utifrån tre dimensioner vid FN:s konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janeiro 1992 – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sedan dess
lyfts kulturen allt oftare fram som en fjärde dimension av begreppet hållbar utveckling. Det
har bland annat förespråkats av The United Cities and Local Governments, en internationell
sammanslutning av städer och kommunala organisationer. Vid användande av kulturen,
vilken omfattar kulturarvet och kulturmiljön, som ett strategiskt verktyg för
samhällsutvecklingen är det viktigt att förhålla sig till denna som en ändlig resurs liksom
naturmiljön som tillskrivs både egenvärde och användarvärde.
Sedan FN antog Agenda 2030 för hållbar utveckling år 2015 har världsarvskonventionens
riktlinjer allt mer kopplats till dess genomförande. Agenda 2030 upprättade 17 globala mål
för hållbar utveckling och 169 målsättningar för att ”stimulera åtgärder under de
kommande 15 åren inom områden som är av avgörande betydelse för mänskligheten och
planeten”.32 Till exempel återspeglas miljömålen i målen om bevarande och hållbar
användning av hav, och marina resurser (mål 14) och skydd, återställande och hållbar
användning av markekosystem (mål 15).

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

Kulturarvets roll har specifikt byggts in i målet att göra städer och mänskliga bosättningar
inkluderande, säkra, elastiska och hållbara (mål 11), för vilket ett av de tillhörande
indikatorerna är att ”stärka insatserna för att skydda och säkra världens kulturella och
naturarv” (mål 11.4). Men bevarande av arv kan kopplas till flera andra mål. När det gäller
turism, som i sig är knutet till världsarv, konstaterar FN: s världsturismorganisation
(UNWTO) att mål 8, 12 och 14 är särskilt relaterade.33 Mål 8 handlar om anständigt arbete
och ekonomisk tillväxt och mål 8.9 kräver ”politik för att främja hållbar turism som skapar
jobb och främjar lokal kultur och produkter”. Mål 12 om ansvarsfull konsumtion och
produktion belyser behovet av att ”utveckla och implementera verktyg för att övervaka
hållbara utvecklingseffekter för hållbar turism som skapar jobb och främjar lokal kultur och
produkter” (mål 12.b).

UN (2015) ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September
2015, A/RES/70/1, United Nations, New York
33 UNWTO (2019) ‘Tourism in the 2030 Agenda’ http://www2.unwto.org/content/tourism-2030-agenda Accessed 16 July 2019
32
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Figur x Agenda 2030 och de globala målen.

Figur x kulturen som fjärde dimensionen av hållbar utveckling (ska fällas in).

Historiskt urbant landskapsperspektiv

Synen på städers bevarande har utvecklats i det internationella arbetet. Idag används
landskapsbegreppet i hur man ser på stadens kultur- och naturvärden. År 2011 antog
Unesco en rekommendation om det historiska urbana landskapet, där det urbana
kulturarvet ska ses som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling. Det
handlar om att se helheten och samspelet – staden, bebyggelsen och förhållandena på
platsen i sitt större sammanhang, men även om föränderlighet.34

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

Rekommendationen växte fram utifrån en internationell debatt kring hur man ska förhålla
sig till ny arkitektur och utveckling i världsarvsstäder. De kräver ett särskilt förhållningssätt
till bevarande eftersom städer är dynamiska platser som förändras och måste anpassas till
nya omständigheter.
Grunden är naturlandskapet och det byggda landskapet, som utvecklats över tid, och
innefattar staden med dess omgivningar. Det gäller mönster och strukturer, rumslig
organisation och markanvändning, inslag av öppna rum, visuella samband, parker och
grönska. Men också landskap i bildlig bemärkelse, som det sociala, kulturella och
ekonomiska landskapet, historiska sammanhang, verksamheter och processer. Även det
mentala landskapet är viktigt, upplevelsen av miljön. Här ingår traditioner, föreställningar,
sociala och kulturella aktiviteter och hantverkskunskap.
Förändringar i det historiska urbana landskapet kräver varsam hantering och kunskap om
kultur- och naturvärden. För att skydda dessa behövs verktyg för att hantera förändringar
34

Ahlberg (2013) Förord, Rekommendationen om det historiska urbana landskapet, Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2013.
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så att livskvaliteten och stadens miljö förbättras. I världsarvsstäder ska utveckling utgå från
världsarvsvärdet vilket kräver finess i samhällsplaneringen. Genom nära samarbete mellan
olika kompetenser och sakkunskaper kan staden utvecklas och samtidigt behålla viktiga
värden genom bevarandeledd utveckling.

Andra internationella dokument

Internationella konventioner, riktlinjer och dokument (tabell), Venice Charter, Icomos,
Europarådet och Faro konventionen. Unescos konvention om kulturell mångfald (kort
beskrivning).

Regionala styrdokument

Till de huvudsakliga övergripande regionala styrdokumenten, eller måldokumenten för
Region Gotland med tydlig koppling till strategi och handlingsplan för världsarvet hör den
regionala utvecklingsstrategin, översiktsplan och fördjupad översiktsplan samt
kulturplanen. Dessa beskrivs kort i detta avsnitt.
Utöver dessa finns flera andra viktiga strategier och dokument med koppling till världsarvet
vilka beskrivs i texten om de tematiska målområdena i kapitel 2 (exempelvis regional
besöksnäringsstrategi för Gotland, detaljplan för Visby innerstad, arkitekturstrategi för
Region Gotland, energi och klimatstrategi på Gotland).

Regional utvecklingsstrategi

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

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Region Gotland
har ett regionalt utvecklingsansvar i det regionala tillväxtarbetet. Den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) är en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och ska
uppdateras löpande åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige.
En ny regional utvecklingsstrategi för Gotland är under utarbetande och ersätter den
tidigare Vision Gotland 2025. Dokumentet lyfter fram kulturens betydelse för regional
utveckling:
”Sambandet mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgång blir
alltmer tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en förändring både
internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer utgör en stor del av det som
avses med begreppet kultur”.35

35

Gotlands kommun (2008) Vision Gotland 2025: Regionalt utvecklingsprogram för Gotland, s. 13.
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Vidare framhölls vikten av att utveckla Visbys egenskaper för att stärka Gotlands
attraktionskraft och att världsarvsutmärkelsen bör användas mer aktivt i marknadsföringen
av Gotland. Visbys unicitet är en oerhört viktig resurs för hela Gotlands befolkning.
I nya regionala utvecklingsstrategier kan världsarvets roll förstärkas inom följande områden:
Stad och land - Världsarvsstatus är kopplat till en unik välbevarad kulturmiljö med särprägel
som lockar människor att bosätta sig på Gotland, som har en unik kombination av
urbanitet och närhet till landsbygd. Visbys internationella urbana historia sedan vikingatid
har resulterat i en intressant stadskaraktär som utgör en attraktionskraft för människor som
vill hitta ett alternativ till livet i storstadsregionerna där närhet till natur, landsbygd och
avskildhet blir alltmer sällsynt.
Levande världsarv - Vision Gotland beskriver värdet av att världsarvet och innerstaden förblir
en livskraftig stadsdel samt att ”handel, administration, restauranger, hotell och
kulturutbud, tillsammans med boendet skapar en levande stadskärna året runt”.36
Sambandet mellan en levande innerstad och mångfald är idag ännu mer relevant. En vital
stadskärna utgörs av blandade funktioner och användningssätt som möter olika
samhällsgruppers behov. Mångfald är ett viktigt ledord och det allmänna behöver slås vakt
om för att säkra både funktionell och social mångfald i innerstaden som ska vara relevant
för hela Gotland och som världsarv förvaltas för hela mänskligheten.
Hållbar tillväxt och sysselsättning - Världsarvets särskilda miljö skapar jobb och sysselsättning
inom flera områden som exempelvis hantverk, byggnads- och kulturvård, kreativa näringar
och besöksnäring. För universitet inom såväl forskningen som utbildning utgör världsarvet
ett laboratorium för såväl undervisning som forskning. Världsarvsstatus är fördelaktig för
utbyte av internationella erfarenheter och kompetens, samt i projektutlysningar. Genom
OWHC får Visby utbyte med ett brett spektrum världsarvsstäder.

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

Bo, besöka och verka - Sambandet mellan bo, besöka och verka behöver förstärkas för
världsarvets hållbara utveckling. I varumärkesarbetet för Gotland beskrivs boende,
besökare och näringsliv som tre målgrupper som måste ”stötta varandra och sända samma
budskap för att skapa attraktivitet”.37 Sambandet handlar även om vikten av en balans
mellan olika funktioner och användningssätt som bidrar till världsarvsstadens
attraktionskraft och livskraft som stadskärna med relevans för hela Gotland.
Hållbar besöksnäring - Världsarvet spelar en viktig roll för besöksnäringen särskilt för
internationalisering och destinationsutveckling av Gotland. Vision Gotland beskriver att
”för att nå framgång i en allt hårdare internationell konkurrens bör världsarvsutmärkelsen
användas mer aktivt i marknadsföringen av Gotland”.38 En kommunikationsplan behövs
för att vidareutveckla marknadsföring och kommunikation av världsarvet med hållbarhet
som ledord. Världsarvets kulturmiljö, i vilken ingår både viktiga kultur- och naturvärden, är
liksom naturmiljön en viktig ändlig resurs som kräver integrerat strategiskt arbete för
hållbar utveckling.

Gotlands kommun (2008) s. 12.
Graffman (2007) Varumärket Gotland: sammanfattning analys och konklusioner, s. 5
38 Gotlands kommun (2008) s.13.
36
37
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Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan för Visby

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för
Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och
vattenområden. En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. I
dokumentet står bland annat följande om världsarvet:
”Visby är ett kulturellt centrum för Gotland med världsarvet – Visby innerstad – som
juvelen i kronan. Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och
gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Gotland. Den
byggda miljön i Visby ska utvecklas i samspel mellan bevarande och nyskapande med
utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck. Gammalt och nytt ska mötas i skön
förening.”39
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby – antogs av
kommunfullmäktige den 14 december 2009. Planen är ett planeringsunderlag för Visbys
framtida utveckling. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter
och enskilda, men planen är viktig genom att den bidrar till att uppfylla mål och önskad
utveckling i den regionala utvecklingsstrategin.
Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är det överordnade målet om en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Många aktörer betonar
vikten av att se kulturen som den fjärde dimensionen av hållbar utveckling, något som bör
beaktas vid en uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby. I dokumentet står
bland annat följande om världsarvet:
”Bevarandet av den medeltida stadskärnan – världsarvet Visby – är en självklarhet liksom
ambitionen att skapa en miljö där bostäder och verksamheter kan samsas och därmed
skapa förutsättningar för en fortsatt levande och blomstrande stad. En ambition är också
att innerstaden ska harmonisera med staden utanför murarna. Östercentrum ska förstärkas
som Visbys handelscentrum och tillsammans med innerstaden utvecklas till en attraktiv
stadskärna med mötesplatser och ett brett utbud.”40

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

Regional kulturplan

Kulturplanen är ett verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på Gotland och
som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Kulturplanen utgår från
de nationella kulturmålen och visar på inriktningen av det löpande kulturutvecklingsarbetet
på ön. De nationella kulturpolitiska målen anger att:
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig

39
40

Gotlands kommun (2010) Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Gotlands kommun (2009) HELA VISBY/ Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
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kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”41 För att uppnå målen anges att den nationella
kulturpolitiken ska:
”Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor;
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse;
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas;
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan;
42
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”
Region Gotland kulturplan 2017-2020 antogs av regionfullmäktige i oktober 2016
(kulturplan för 2021-2024 är under utarbetande). Kulturplanen innehåller tre
fokusområden: kulturell och (social) delaktighet; villkor för kulturskapande; och
kulturdriven tillväxt och innovation. Det övergripande målet för kulturell delaktighet är att
”kulturen bygger broar mellan människor på Gotland” och ”att alla människor ska ges
möjlighet att möta kultur”.43 Mångfald är ett viktigt perspektiv kopplat till detta och som
också har stark bäring inom världsarvsarbetet. Även vikten av deltagande hos barn och
ungdomar lyfts fram. Fokusområdet villkor för kulturskapande är av vikt för
världsarvsarbetet och handlar om vikten av förutsättningar för kulturutövande,
stimulerande mötesplatser och samverkan. Fokusområdet kulturdriven tillväxt och
innovation lyfter fram vikten av att främja kulturella och kreativa näringar på Gotland.


Kulturplanen definierar begreppen kulturarv och kulturmiljö och presenterar en strategi för
kulturmiljöområdet. Den beskriver även förhållningssätt till världsarvet Hansestaden Visby
enligt följande:
”Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har
genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för innovation, kreativitet och
attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt. En viktig utgångspunkt är att utveckling ska utgå
från världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl
boende, besökare och näringsliv.”44

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

I världsarvsarbetet är kulturen en viktig dimension av hållbar utveckling och även
kulturplanen betonar kulturens egenvärde. Kulturarvet och kulturmiljön ska ses som en
ändlig resurs liksom naturmiljön.

Region Gotland (2016) Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Region Gotland (2016) Region Gotland kulturplan 2017-2020.
43 Region Gotland (2016) s. 10.
44 Region Gotland (2016) s. 24.
41
42
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Ägare och förvaltare

Ägarstrukturen är viktig i bevarandet av kulturmiljöer då olika typer av ägande ger olika
slags förutsättningar för bevarande och användning av kulturmiljöer. En blandning av
ägandeformer är önskvärd för att säkra mångfald av funktioner och sociala aspekter, samt
att slå vakt om staden som en plats för offentlighet och det allmänna. Hansestaden Visby
består av en blandning av offentliga och privata ägare. Majoriteten av hushållen och
kommersiella fastigheter är i privat ägo. I övrigt finns fastigheter ägda av kyrkliga
institutioner, fastighetsbolag, stiftelser, juridiska personer och enskilda personer. Det finns
också ett växande antal bostadsrättsföreningar.

Offentliga ägare

Kyrkoruinerna ägs och förvaltas av staten genom Statens fastighetsverk. SFV äger och
förvaltar totalt 29 fastigheter i Visby innerstad. SFV äger och förvaltar totalt elva
kyrkoruiner i Visby varav nio stycken är inom världsarvets gränser (St:a Gertrud, St Nicolai,
Helge Ands, St Clemens, St Olof, Drotten, St Lars, S:ta Katarina, St Hans och St Per) och
två i nära anslutning till världsarvet (St Göran och Solberga kloster/Klosterlunden). SFV
äger och förvaltar även fastigheterna Helgeandshuset 2, Residenset 1 och fyra
fastigheter/delar av ringmuren: Mynthuset, Dalmanstornet, Tjärkokeriet (en liten byggnad
strax söder om Österport), Slottet 1 (en liten del av gamla Visborgs slott i södra delen av
muren).
Stadsmuren och de flesta av dess torn ägs av Region Gotland. Dessa har traditionellt
förvaltats av staten genom Riksantikvarieämbetet. Ett litet antal fastigheter (14 förutom
park- och gatumark) ägs och förvaltas av Region Gotland. Gotlandshem AB äger och
förvaltar åtta hyresfastigheter i Visby innerstad (se bilaga 5). Det offentligt ägda
fastighetsbeståndet har minskat under det senaste decenniet genom avyttring och
privatisering av kommunens fastigheter.
Svenska kyrkans byggnadsbestånd i Visby innerstad ägs och förvaltas främst genom Visby
domkyrkoförsamling och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Den förra som ägare av S:ta
Maria domkyrka och domprostgården. Den senare som ägare av biskopsgården.

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

Privata ägare

Av 1068 fastigheter i Visby innerstad ägs 159 fastigheter av företag. I dagsläget finns 69
bostadsrättsföreningar. Av fastighetsägarna är 474 skrivna i innerstaden; 321 är skrivna på
fastlandet varav 256 i Stockholm; 224 är skrivna på Gotland eller i Visby utanför murarna;
och 11 utomlands. Innerstadens innevånare är fördelade på 578 fastigheter. På resterande
490 fastigheter är ingen folkbokförd. Antalet hotell med hotell- och pensionatstillstånd är
ett 40-tal (jämför 1996) och antalet restauranger uppgår till 54 (jämför 1996). Statistik som
bland annat visar antalet lägenheter återstår att ta fram.
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Ägande av stiftelser

Föreningen Gotlands Fornvänner äger ett litet antal fastigheter i Visby innerstad:
Fornsalens byggnader, Konstmuseets lokaler och Gamla Residenset.
Sällskapet D.B.W. äger Botaniska trädgården vilken förvaltas av Region Gotlands
parkförvaltning.

Finansiellt stöd
Förordningen (2010:1121) Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Bidrag till antikvariska överkostnader i samband med byggnadsvård kan lämnas enligt den
så kallade bidragsförordningen (bidrag till kulturmiljövård). Bidrag lämnas från anslaget för
kulturmiljövård, för vilket Riksantikvarieämbetet årligen delegerar beslutsrätten till
länsstyrelserna.
Bidrag kan lämnas till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av värdefulla
kulturmiljöer, till exempel behov av specialkompetens för särskilt komplicerade
arbetsmoment på grund av den historiska bebyggelsens konstruktion och beskaffenhet.
Åtgärder som rör stomlagning, konservering och återgång till kalkputs från kalkcementputs
på bulhus kan vara bidragsberättigade. Länsstyrelsen prioriterar bidrag till byggnadsminnen,
medeltida byggnader och välbevarade skiftesverkshus. Till kommersiella byggnader och
åtgärder som är av normalt underhåll samt moderniseringsåtgärder, kan bidrag generellt
inte beviljas. För att bidrag ska kunna lämnas måste miljöns kulturhistoriska värden antas
kunna bevaras för framtiden.

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

Praxis är att staten ansvarar för fornlämningarnas vård, där länsstyrelsen kan lämna bidrag
till vård av fornlämningar på privat mark enligt principen att kostnaden inte bör belasta en
privat fastighetsägares ekonomi.
Det är genom detta bidrag som länsstyrelsen har möjlighet att bidra ekonomiskt till
bevarandet av länets kulturmiljöer, däribland Visby innerstad. Inom ramen för anslaget har
länsstyrelsen även möjlighet at lämna bidrag till utvecklingsprojekt och kunskapsunderlag.
Bland annat bidrar länsstyrelsen med medel för genomförande av världsarvsforum men
även ibland för att ta fram kunskapsunderlag inför kommande restaureringar av en
byggnad.
På länsstyrelsens hemsida finns mer information om vad som är bidragsberättigat och vilka
aktuella satsningar som görs, där finns även ansökningsformulär för bidragsansökan.

Uppföljning och utvärdering av världsarvet

Uppföljning kring världsarvsarbetet sker på flera olika plan. Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket har ett nationellt uppsiktsansvar för världsarven vilket innebär att bevaka
världsarven utifrån ett helhetsperspektiv inom ramen för respektive myndighets
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ansvarsområde. Länsstyrelserna ansvarar för uppsikt på regional nivå. Länsstyrelsen har ett
uppsikts-och tillsynsansvar enligt tillämplig lagstiftning och är tillsyn- och
tillståndsmyndighet för bland annat ärenden kopplat till kulturmiljölagen.
Länsstyrelsen har även ett ansvar ansvarar för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco genom samarbete med Region Gotland och
rapportering till Riksantikvarieämbetet. Gotlands museum lämnar årligen rapporter till SFV
gällande ruinernas status som länsstyrelsen tar del av som tillsynsmyndighet.
Den periodiska rapporteringen och den reaktiva bevakningen är centrala delar av
världsarvskonventionen för att möjliggöra insyn för Unescos världsarvskommitté i hur
världsarven omhändertas på nationell och regional/lokal nivå. Unesco efterfrågar även
kontinuerlig anmälan om händelser och åtgärder som kan komma att skada världsarvet.
Vidare är kontinuerlig uppföljning och uppdatering av den del som utgör handlingsplan för
Hansestaden Visby viktig och ett ständigt engagemang av världsarvets alla intressenter.

Rapportering till Unesco

Enligt världsarvskonventionen ska statsparterna följa upp och rapportera till Unesco om
hur världsarven bevaras och följer konventionens krav. Det finns två olika system för
uppföljning av världsarven och världsarvsarbetet: den periodiska rapporteringen och den
reaktiva bevakningen. Riksantikvarieämbetet (för världsarv som är kulturarv) och
Naturvårdsverket (för världsarv som är naturarv) är övergripande ansvariga myndigheter
för den periodiska rapporteringen och den reaktiva bevakningen av världsarven till
Unescos världsarvscenter. Den periodiska rapporteringen äger rum vart sjätte år och är
indelad i regioner (Sverige ingår i regionen Europa och Nordamerika). Nästa period för
periodisk rapportering avseende världsarven i Sverige är planerad till år 2022-2023.

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

För Hansestaden Visbys del ansvarar länsstyrelsen för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco i samarbete med Region Gotland genom
världsarvssamordnaren och världsarvsrådet. RAÄ ska vara ett stöd för och kvalitetssäkra de
regionala och lokala aktörernas rapportering och att samlat rapportera in uppgifterna till
Unescos världsarvskommitté. Världsarvsrådet ska samverka och bidra med underlag i den
periodiska rapporteringen så att rapporteringen om världsarvet blir komplett och väl
förankrad i de organisationer som berörs.
Den reaktiva bevakningen handlar om rapportering till Unesco i samband med att ett
världsarv hotas av exempelvis naturkatastrofer, storskaliga infrastrukturprojekt eller brister i
skydd och förvaltning. I mer allvarliga situationer kan Unescos världsarvskommitté besluta
om att skicka en delegation av experter som utreder hot och påverkan på världsarvet.

Anmälan av påverkan på världsarvet

De statsparter som anslutit sig till världsarvskonventionen ska anmäla händelser eller
åtgärder som antas kunna påverka ett världsarvs värden till Unescos världsarvscenter (se
paragraf 172 av de operationella riktlinjerna). Länsstyrelsen och Region Gotlands har ett
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gemensamt ansvar att bevaka och rapportera förändringar som kan tänkas påverka
världsarvet negativt.
Anmälan om händelser och åtgärder som kan komma att skada världsarvet ska rapporteras
kontinuerligt och i god tid, exempelvis i samband med inledande faser av planeringsprojekt.

Uppföljning av strategi och handlingsplan

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

Uppföljning av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby sker genom
att handlingsplanen följs upp och uppdateras cirka två gånger under varje mandatperiod,
det vill säga vartannat år. Världsarvsrådets aktörer har ett gemensamt ansvar för
uppföljning.
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Bilaga 3: Beskrivning av processen kring framtagandet av strategi och
handlingsplan: Metod och projektorganisation
Sammanfattning

Denna strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018-2019
genom dialog och samverkan. Metoden bygger på principer i Burra fördraget som togs
fram av den australienska ICOMOS kommittén med tre grundläggande steg: 1. definiera
platsens betydelse; 2. fastställ målsättningar för de värden som ska skyddas; 3. följ upp och
bevaka målsättningar och åtgärder.45 Genom intressentanalys identifierades olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring världsarvsfrågorna.
Projektorganisation bestod av en projektledare, en styrgrupp, en projektgrupp och sju
tematiska arbetsgrupper. Arbetsgrupperna formulerade mål och åtgärder för följande
målområden: 1. skydd, vård och förvaltning; 2. livskraftig, hållbar stadsmiljö; 3. hållbar
turism; 4. energiplanering och klimatanpassning; 5. riskhantering och krisberedskap; 6.
kommunikation; 7. innovation och digitalisering.
Ett flertal större och mindre dialogmöten, genomfördes för att säkerställa deltagande och
bred förankring av dokumentet. Som ett led i dialogarbetet genomfördes även en
enkätundersökning för att samla in synpunkter och underlag för planering.46 Innan
strategidokumentet antogs av regionfullmäktige skickades det ut på remiss och en
remisskonferens arrangerades för diskussion och frågor kring strategin.
Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är därmed resultatet av en dialogprocess.
Det är resultatet av ett samarbete och samskapande mellan offentlig sektor, privat
näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare. En process som är unik i sitt slag i
Sverige och världen. Att genomföra en dialogprocess på detta sätt för med sig många
möten, många involverade personer, många olika meningar som ska samsas - och det är
precis det som gör den så värdefull! Att så många människor har inbjudits till att bidra med
sin kunskap, att stöta och blöta tankar och idéer ur olika perspektiv, allt detta skapar
förutsättningar för engagemang som skapar värde på lång sikt; fler människor som känner
ägarskap och delaktighet i att bevara och utveckla Hansestaden Visby, idag och i framtiden.

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

Intressenter och delaktighet

Dialogprocess utgjorde en integrerad del av projektet för att säkerställa ett brett deltagande
i arbetet i vilket stöd inhämtas från konsult, huvudsakligen genom tre väldokumenterade
världsarvsforum. En intressentanalys genomfördes för att identifiera olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring världsarvsfrågorna.

45ICOMOS

Australia (2013) The Burra Charter: The Australia ICOMOS charter for places of cultural significance, https://australia.icomos.org/wpcontent/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf
46Region Gotland (2919) Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby: Initial kartläggning av boendes, verksammas och ägares uppfattningar om världsarvet
genom en enkät- och intervjustudie i samband med framtagandet av en ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby 2018-2019.
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Dialogmöten och enkätstudie

Ett stort antal dialogmöten anordnades i samband med framtagandet av strategi och
handlingsplan för världsarvet.
Exempelvis genomfördes en workshop med tvärsektoriell medverkan för att ta fram
riskbilden för Visby innerstad 2019 och framåt. Medverkande aktörer var Länsstyrelsen i
Gotlands län med deltagande från Länsstyrelsen Stockholm (otydligt om både
Gotland/Sthlm länsstyrelser?), Riksantikvarieämbetet, Region Gotland med
krisberedskapsenheten och räddningstjänsten, fastighetsägarföreningen och Visby
Innerstadsföreningen. Upplägget för workshopen följde Unescos metodmaterial för
riskanalys (Managing disaster risks, Unesco, 2010).
Som ett led i arbetet genomfördes en enkätundersökning - Tyck till om världsarvet
Hansestaden Visby - för att samla in synpunkter och underlag för planering. Strategin
handlar om att skapa en gemensam vision för världsarvet vilket enkäten bidrar till inte
minst genom att synliggöra vad världsarvsarbetet ytterst handlar om. Enkäten vände sig till
boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade
innerstaden. De boendes, de verksammas och fastighetsägarnas åsikter är särskilt viktiga för
att skapa en bild av hur det är att bo, leva och verka i ett världsarv.

Tematiska områden för mål och åtgärder

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

Projektet strategi och handlingsplanen strukturerades kring sju tematiska områden för vilka
mål och åtgärder formulerades. Temat ”förvaltning, skydd och vård” syftade till att
säkerställa god förvaltning, skydd och skötsel av världsarvet med dess värdebärande attribut
(stadsmuren, kyrkoruinerna, medeltida gatunät och stadslandskapet).
Temat ”livskraftig, hållbar stadsmiljö” fokuserade på frågor kring att slå vakt om Visby
innerstad som en attraktiv, livskraftig och hållbar levnadsmiljö och besöksplats året runt.
Inom temat ”hållbar turism” var syftet att formulera en integrerad, hållbar besöksstrategi
för världsarvet med utgångspunkt från Unescos verktygslåda för hållbar turism. Inom
området ”energi och klimatanpassning” handlade arbetet om att integrera miljö, energi och
klimatfrågor med vård och underhållsplanering i världsarvet. Temat ”riskhantering och
krisberedskap” handlade om att definiera åtgärder för katastrofberedskap och att genom
riskanalys identifiera risker som kan hota världsarvets långsiktiga bevarande. Målområdet
”kunskapsuppbyggnad och interpretation” syftade till att utveckla en kommunikationsplan
för världsarvet genom interpretation och kunskapsuppbyggnad och kommunikation om
världsarvet. Inom ”innovation och digitalisering” identifierades lämpliga digitala lösningar
för förmedling och uppföljning av världsarvets tillstånd.
Projektorganisation

Figur x: projektorganisation
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Styrgrupp

Stefan Persson (regional utvecklingsdirektör Region Gotland), Anders Malm (enhetschef
samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen i Gotlands län), Susanne Thedéen (museichef
Gotlands Museum), Johan Åberg (samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland), Jenny
Iversjö (avd. chef planerings- och utvecklingsavdelningen Region Gotland), Anders Jolby
(utbildningsdirektör Region Gotland), Monica Frisk (verksamhetsledare Gotlands
Besöksnäring).
Projektledare

Elene Negussie, världsarvssamordnare

Projektgrupp

Maria James, regionantikvarie Region Gotland; Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen i Gotlands län; Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands museum;
Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland; Åsa Seger; enhetschef planering och
utvecklingsavdelningen Region Gotland; Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands
Besöksnäring; Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland; Elin Sander,
klimatanpassningssamordnare länsstyrelsen; Petra Eriksson, universitetsadjunkt i
kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland; Björn Sundberg, verksamhetsledare,
Medeltidsveckan; Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland; Viktor Lindbäck,
Riksantikvarieämbetet; Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland; Eva Backman, Visby
Innerstadsförening.

Arbetsgrupper

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

Förvaltning, skydd och vård

Arbetsgruppsledare: Maria James, regionantikvarie Region Gotland; Kristin Löfstrand,
byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Gotlands län.
Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet; Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands
museum; Lars-Erik Berglund, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk, Agneta
Emmervall, Visby Innerstadsförening

Livskraftig, hållbar stadskärna

Arbetsgruppsledare: Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland; Åsa Seger;
enhetschef planering och utvecklingsavdelningen Region Gotland.
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Jenny Sandberg (RG SBF), Kristoffer Stelhnert (RG RSF); Berit Ångman Svedjemo
(intendent offentlig konst); Magnus Olsson (Visby Centrum); Eva Backman (Visby
innerstadsförening).

Hållbar turism

Arbetsgruppsledare: Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring; Karin
Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland.
Mats Jansson besöksnäringsstrateg Region Gotland; Sofia Scholler, länsstyrelsen; Ulrika
Persson-Fischer. Hållbara besök/Uppsala universitet Campus Gotland, Catarina Wallentin,
Region Gotland, Anna Britta von Schulman (Hotel St Clemens); Frida Lindroth, Go
Gotland.

Miljö, energi och klimat

Arbetsgruppsledare: Elin Sander, klimatanpassningssamordnare länsstyrelsen; Petra
Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland.

Riskhantering och katastrofberedskap

Arbetsgruppsledare: Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland.
Christer Stoltz, Region Gotland, Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, Mats Forslund,
Fastighetsägarna

Kunskapsuppbyggnad och interpretation

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

Arbetsgruppsledare: Björn Sundberg, verksamhetsledare, Medeltidsveckan.
Lars Kruthof, pedagog Gotlands Museum, Maria Norderbrim, Domkyrkan, Lars
Grönberg, Visby Innerstadsförening, Ola Arvidsson, Kusinerna Kommunikation

Innovation och digitalisering

Arbetsgruppsledare: Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland; Viktor Lindbäck,
Riksantikvarieämbetet.
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Bilaga 4: Kartor

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

Riksintresse för kulturmiljövården I Visby
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Detaljplan för Visby innerstad antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-22
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland
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Bilaga 5: Offentligt ägda fastigheter

Regionalt ägda fastigheter i Visby innerstad
Fastighet
Ankaret 1 & 5 Kulturskolan
Blekdammen 10 Rindi, Kårhus
Burmeister 4 Burmeisterska huset
Innerstaden 1:2 Södertorgsgrillen
Kanonen 1 Almedalsbiblioteket
Kanonen 1 Maltfabriken
Kasernen 2 Studentcentrum
Låset 14 Haima
Läroverket 1 S:t Hansskolan
Skeppsbron 2 Björkanderska huset
Slöjdskolan 2 Översättarcentrum
St Nikolaus Loge- och toalettbyggnad
S:t Lars 12 café/wc
Tullen 1 Humanistcentrum
Trafiken 1 Donnerska huset
Udden 1 Översättarcentrum
Väpnaren 15 Förskola Persgränd

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

Östermur 26 Gamla brandsstationen
Hamnen
Innerstaden 1:2 Hamnservice, förråd mm
Innerstaden 1:2 Hamnkontor (gamla färjeterminalen)
Innerstaden 1:2 Hamnmagasinet (Gotlands konsumtionsförenings magasin)
Innerstaden 1:2 Kallbadhus
Innerstaden 1:2 Sockersilo
Gotlandshem
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Apoteket 4
Apoteket 5 Mahognyvillan
Apoteket 6 Gamla Apoteket
Fregatten 21
Priorn 1
Priorn 3
Priorn 14

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

Östertull 6
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7 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Remiss

Remiss. Ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby
Den här remissen gäller del I av strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby (d.v.s. strategidelen av dokumentet).
Remissvaret ska skickas till registrator-rs@gotland.se senast den 18 mars.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden
kommer en remisskonferens att anordnas den 5 mars i Donnerska huset i
Visby.
Det kommer att finnas en valmöjlighet till att delta under eftermiddagen kl. 1416, eller under kvällstid kl. 18-20. En separat inbjudan med mer detaljerad
information skickas inom kort.
I remissvaret bör följande frågor beaktas:
 Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap.
2) kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?


Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i
slutet av respektive målområde (kap. 2)?



Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller
och ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet
Hansestaden Visby?



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din
organisation vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska
utgå från målen)?



Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll
och utformning?

Med vänlig hälsning

Elene Negussie
världsarvssamordnare

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3322
12 februari 2020

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Information - Grönstrategi och grönplan för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen och har delgivit förvaltningen sina
synpunkter.

Sammanfattning

Region Gotland arbetar för att ta fram en förvaltningsövergripande strategi och plan
för hur regionen framgent ska arbeta med grönstruktur. Styrdokumenten kommer
vid färdigställande antas i Regionfullmäktige. Teknikförvaltningen förväntas därefter
använda styrdokumenten som vägledning vid beslut rörande utveckling och skötsel
av grönytor samt inom exploateringsarbete.
Arbetet projektleds av regionekolog Evelina Lindgren, SBF. Med i projektgruppen
som arbetar med styrdokumenten finns mark- och stadsmiljöenhetens
parkplaneringsgrupp, TKF, samt representanter från Parkenheten, TKF.
Som en del av arbetet med att ta fram styrdokumenten har två workshops
genomförts med föreningsliv, tjänstepersoner, representanter från MBN, TN och RS
samt Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Gotlandshem och Terra Nova-skolan för att
samla in synpunkter och kunskap. En sammanställning av workshopparna om
grönstruktur på Gotland 2019-11-19 finns att läsa på regionens hemsida
(https://www.gotland.se/gronstruktur).
Ett första utkast till mål och strategier samt en innehållsförteckning för grönstrategi
och grönplan har tagits fram av projektgruppen tillsammans med konsult. Förslaget
baseras på diskussionerna under workshopparna. Synpunkter inhämtas nu från MBN
och TN tidigt i arbetsprocessen.
Beslutsunderlag

Utkast grönstrategi och grönplan 2020-02-10
Mål kopplade till svenska och globala mål 2020-02-07
Sammanställning av workshops Grönstruktur på Gotland 2019-11-19
Tjänsteskrivelse 2020-02-12
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionekolog
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Ärende TN 2018/3322
12 februari 2020

Tekniska nämnden

Grönstrategi och grönplan för Region Gotland
Projektgruppen önskar synpunkter från nämnden på dokumentet ”Utkast
grönstrategi och grönplan 200210” som innehåller förslag till mål och strategier
samt innehållsförteckning för strategin och planen. Synpunkterna kan gälla
sådant som t.ex. tydlighet, upplägg, val av mål/strategier, antal mål/strategier,
avsaknad av mål och strategi. Vi välkomnar även andra typer av medskick
avseende framtagandet av strategin och planen.
Tillsammans med utkastet finns en överblick över hur målen kopplar an till
svenska och globala mål. Sammanställningen av workshopparna ligger till
grund för val av mål och strategier.
Strategin och planen är tänkta att antas av regionfullmäktige som separata
dokument, men presenteras i utkastet som de skulle presenteras i en Storymap
på webben (likt Program Klintehamn).
Texterna under målen är en summering av mål och strategier för att ge en
förklaring av innehållet nu när det bara finns en innehållsförteckning. De är
alltså inte formulerade som förslag till målbeskrivningar som ska in i
styrdokumentet.
Åtgärder och planeringsriktlinjer, områdesbeskrivningar och
planeringsunderlag tillhör grönplanen, som vi kommer att börja arbeta med
framöver.

Evelina Lindgren
Regionekolog, projektledare Grönstrategi och grönplan

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-mbn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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10 Februari 2020
Innehållsförteckning
1.

Uppdraget

2.

Gröna Gotland

3.

Vision Gotland 2050

4.

Mål och strategier

4.2

MÅL 2. En inkluderande och tillgänglig grönstruktur
Grönstrukturen ska vara inkluderande och tillgänglig, fysiskt såväl som mentalt. Gröna stråk stärks och kopplas samman med stor
hänsyn till olika gruppers särskilda behov. Planeringen säkerställer närhet till parker och naturområden för alla Gotlands invånare
och besökare. Genom en rik och tillgänglig grönstruktur stärks Gotlands attraktivitet som besöksmål.
Ekosystemtjänster är ett aktivt verktyg i planeringsprocessen. Delaktighet, information och naturpedagogik ska främja en ökad
medvetenhet kring regionens gröna frågor.

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1

4.1

Vad är en Grönplan och grönstrategi?
Styrande dokument
Globala mål, Sveriges miljömål, folkhälsomålen, friluftslivsmålen, regionala styrdokument m.m.

Gotlands unika natur och kulturlandskap
Värden i grönstrukturen
Utmaningar

Del och etappmål (2025, 2030, 2040)

MÅL 1. Gröna boende- och livsmiljöer
Planera och bygga gröna boende- och livsmiljöer för ett långsiktigt hållbart samhälle, såväl socialt som ekologiskt. Detta sker genom
stor hänsyn till blågröna stråk, värden och spridningssamband vid all ny exploatering, och även genom att bevara, utveckla och
förstärka befintliga miljöer.
4.1.1 Strategier:
S.1. Planera för ekologisk och social hållbarhet.
S.2. Skapa, förstärka och vårda ekologiska värden i och omkring tätorterna.
S.3. Skapa sammanhängande blågröna stråk i tätorter.
4.1.2 Åtgärder och planeringsriktlinjer

4.2.1. Strategier:
S.4 Skapa en grönstruktur för alla.
S.5 Säkra en god tillgång till parker, gröna områden och rekreationsstråk.
S.6 Tillgängliggöra kusten och främja kustnära friluftsliv.
S.7 Främja invånarnas delaktighet och förståelse för grönstrukturfrågor.
S.8 Stärka Gotlands attraktivitet som besöksmål.
4.2.2 Åtgärder och planeringsriktlinjer
4.3

MÅL 3. Ökad biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden stärks på hela Gotland. Denna utveckling av ekosystemtjänster gynnar lokalbefolkningen och stärker
Gotlands attraktivitet som besöksmål. Detta uppnås genom att kontinuerligt kartlägga, stärka, skydda och vårda Gotlands unika djuroch växtliv, vårda kulturlandskapet och genom att nya exploateringar görs med hänsyn till viktiga spridningssamband och biotoper,
samt genom att aktivt arbeta med ekosystemtjänster i alla skalor av planeringen.
4.3.1. Strategier:
S.9. Stärka och skydda Gotlands unika djur och växtliv.
S.10. Vårda kulturlandskapet.
S.11. Stärka och utveckla spridningssamband.
4.3.2 Åtgärder och planeringsriktlinjer
4.5.

MÅL 4. En resiliens för framtida förändringar
För att möta dagens och framtidens klimatutmaningar krävs en medveten planering och byggprocess. Områden anläggs och anpassas
för att kunna förändras över tid. Material och tekniska lösningar ska vara långsiktigt hållbara och väljas med hänsyn till ett
livscykelperspektiv.
4.5.1 Strategier:
S.12. Planera och bygga hållbara och robusta miljöer.
S.13. Planera användandet långsiktigt med utgångspunkt i föränderligt användande.
4.5.2 Åtgärder och planeringsriktlinjer
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5.

Områdesbeskrivningar

5.2
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Fårösund
Beskrivning av Fårösunds grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.3
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Lärbro
Beskrivning av Lärbros grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.4
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Slite
Beskrivning av Slites grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.5
5.5.2
5.5.3
5.5.4

Roma
Beskrivning av Romas grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.6
5.6.2
5.6.3
5.6.4

Klintehamn
Beskrivning av Klintehamns grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.7
5.7.2
5.7.3
5.7.4

Hemse
Beskrivning av Hemses grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

5.8
5.8.2
5.8.3
5.8.4

Burgsvik
Beskrivning av Burgsviks grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel

6.

Planeringsunderlag

7.

Ordförklaring

8.

Referenser

5.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Visby
Beskrivning av Visbys grönstruktur
Bristanalys
Beskrivning av delområden
Kvaliteter, behov av utveckling och skötsel
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MÅL 1 GRÖNA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER

MÅL 2 EN INKLUDERANDE OCH
TILLGÄNGLIG GRÖNSTRUKTUR

MÅL 3 ÖKAD BIOLOGISK
MÅNGFALD

MÅL 4 EN RESILIENS FÖR FRAMTIDA
FÖRÄNDRINGAR

AGENDA 2030 GLOBALA MÅL

6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade
ekosystem

3.4 Minska antalet
dödsfall till följd av icke
smittsamma sjukdomar
och främja mental hälsa

6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade
ekosystem

3.9 Minska antaletsjukdoms och dödsfall till följd
av skadliga kemikalier och
föroreningar

7 Hållbar energi för alla

4.7 Utbildning för hållbar
utveckling och globalt
medborgarskap

14.2 Skydda och återställ
ekosystem

4.7 Utbildning för hållbar
utveckling och globalt
medborgarskap

11 Hållbara städer och
samhällen

5 Jämställdhet

15 Ekosystem och
biologisk mångfald

7 Hållbar energi för alla

12.8 Öka allmänhetens
kunskap om hållbara
livsstilar

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och
sanitetshantering

11 Hållbara städer och
samhällen

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer

8.9 Främja gynnsam och
hållbar turism

12 Hållbar förvaltning
och användning av
naturresurser

10 Minskad ojämlikhet

13 Bekämpa klimatförändringarna

12.B Utveckla och
implementera verktyg för
övervakning av hållbar
turism

14.5 Bevara kust- och
havsområden

13.3 Öka kunskap och
kapacitet för att hantera
klimatförändringar

15 Ekosystem och bilogisk
mångfald

16 Fredliga och
inkluderande samhällen

SVERIGES MILJÖMÅL

Begränsad klimatpåverkan

Hav i balans samt
levande kust och skärgård

God bebyggd miljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande sjöar och
vattendrag

Levande skogar

Ett rikt växt- och djurliv

Myllrande våtmarker

SVERIGES FOLKHÄLSOMÅL

1 Delaktighet och
inflytande i samhället

9 Ökad fysisk aktivitet
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Claudia Maretic Castillo

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Förslag till beslut

1. Framtagen ansökan om vattenskyddsområde samt föreskrifter för Åminnes
kommunala grundvattentäkt är nu är komplett.
Ansökan
ska samrådas med myndigheter och föreningar i enlighet med
2.
bedömning nedan.
3. Ansökan ska kommuniceras genom vanlig delgivning med fastighetsägare
med fler i enlighet med bedömning nedan.
4. Samråd och kommunicering ska påbörjas så snart som möjligt.

Sammanfattning

Ett första dialogmöte hölls mars 2016 inför uppstart av framtagande av
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminnes kommunala grundvattentäkt. Ett
andra dialogmöte hölls i november 2019 där ett förslag till ansökan presenterades.
Ansökan om vattenskyddsområde för Åminnes kommunala grundvattentäkt
innehållande skyddsområde och föreskrifter har tagits fram av Kemakta Konsult AB
och PentaCon AB. Föreskrifterna har även granskats av advokatfirman Åberg & Co.
Smärre justeringar av föreskrifter mm gjordes efter dialogmöte 2.
Ansökan innehåller bland annat teknisk beskrivning, områdesbeskrivning,
planbestämmelser och skyddade områden, förslag till skyddsområde, inventering och
riskbedömning av potentiella föroreningskällor, konsekvensanalys samt föreskrifter.
Föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som anges i
Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär, sekundär
samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del av
intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt med hänsyn till de lokala förhållandena
i området. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i kapitel
10 i ansökan.
Information om arbetet med Åminne vattenskyddsområde läggs fortlöpande ut på
Regionens hemsida: www.gotland.se/vattenskyddaminne. Här läggs även
anteckningar efter dialogmöten, sammanställningar från provtagningar, ansökan osv.
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Lagstöd

Följande lagstöd är aktuella vid kommunicering/samråd innan beslut om vattenskyddsområde
24 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m,
Föreläggande om att yttra sig: Innan … kommunen fattar ett beslut enligt tredje
stycket ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom
viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad.
Föreläggandet ska delges…
Beslut som avses i första stycket är
… 8. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som
vattenskyddsområde.
25 § i förordning om områdesskydd anger med vilka myndigheter samråd ska ske. I
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 anges att ansökan även ska remitteras till berörda
kommunala nämnder och andra berörda myndigheter.
I miljöbalken 7:21, 7:22 framgår vilka myndigheter som får besluta om
vattenskyddsområden samt om att föreskrifter som behövs ska meddelas.
Enligt Delgivningslagen sker vanlig delgivning genom att handlingen som ska delges
skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren (§16). Vanlig delgivning får användas
vid all delgivning (§17). Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en
handling som inleder ett förfarande (§24). Kungörelsedelgivning får användas om ett
stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen
inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem. Av förarbetena till
delgivningslagen (prop 2009/10:237) anges bl a att ”Om ändamålet med delgivningen
kan antas vara angeläget för många berörda får bestämmelsen däremot inte tillämpas.
Detta gäller även i den situationen då ett mycket stort antal personer ska delges.”
Av delgivningslagen framgår även att om omfattande handlingar ska skickas ut får
myndigheten besluta att handlingen istället ska hållas tillgänglig hos myndigheten.
Detta gäller inte handling som inleder förfarande vid myndighet. Dock gäller det
bilagor till handling.
Bedömning

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Åminne (samrådsversion,
daterad 2020-02-14) bedöms nu vara så genomarbetad att den kan skickas ut för
samråd.
Samråd med myndigheter mm
Samråd ska ske med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och MBN.
Utöver detta bör samråd även ske med: LRF Gotland, Naturskyddsföreningen på
Gotland och Gothemsåns vattenråd. Samråd kan ske via e-post.
Samråd bör starta så snart som möjligt och samrådstiden sättas till ca 6 veckor.
Kommunicering med ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Det finns ca 200 fastigheter och ca 230 fastighetsägare inom skyddsområdet. Det kan
även finnas andra innehavare av särskild rätt till mark (t ex arrendatorer eller
hyresgäster).
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Kommunicering ska ske med alla fastighetsägare inom vattenskyddsområdet.
Fastighetsägarna ska även uppmanas att ange andra innehavare av särskild rätt till
mark. Kommunicering bör starta så snart som möjligt. Kommuniceringstid bör sättas
till ca 6 veckor. Kommunicering av ev. andra innehavare av särskild rätt till mark sker
så snart de blir kända.
Delgivning ska ske genom vanlig delgivning, d v s genom utskick av brev med
föreläggande om att yttra sig, sammanfattning av ansökan inklusive förslag till
skyddsområde och föreskrifter samt mottagningsbevis. Frankerat svarskuvert ska
medfölja.
Informationsinsatser
Något särskilt samrådsmöte bedöms inte vara nödvändigt då dialogmöte nyligen har
genomförts och förhållandevis få frågor ställdes.
Annonsering bör ske om att samråd och kommunicering har påbörjats. Information
ska i övrigt, tillsammans med alla dokument, finnas uppdaterad på hemsidan.
Ansökan ska även finnas tillgänglig i Rådhusets reception.
Region Gotlands övergripande mål
Införande av skydd för kommunal vattentäkt i Åminne bedöms stärka följande
övergripande mål:



Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Va-plan 2018, Vattenskyddsplan för Region Gotland
Åtgärd 50 omfattar fastställande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
vattentäkt (tidplan 2018-2020).
Barn- och genusperspektiv
Behov av att skydda grundvatten för att kunna ha en fortsatt dricksvattenproduktion
av god kvalitét finns för alla boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv
Av konsekvensanalys framgår att konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms
bli måttliga med de föreslagna skyddsföreskrifterna. Restriktionerna bedöms inte bli
alltför påtagliga avseende nuvarande markanvändning. Inom primär och sekundär
skyddszon finns mycket liten andel åker/betesmark.
Ekonomisk konsekvensanalys
I ansökan framgår att vattentäkter i drift är generellt så värdefulla att de ska ha
fastställda vattenskyddsområden. Vidare bedöms vattentäkten ha ett mycket högt
skyddsvärde. Värdet är ej angetts i kronor.
Kostnad för genomförande av ett vattenskyddsområde bör dock vara litet i
förhållande till kostnad för anläggande av en ny vattentäkt på annan plats vilket skulle
kunna bli en följd om vattenskyddsområde och föreskrifter med stor riskreduktion
inte införs.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
2020-02-14
Ansökan (samrådsversion) 2020-02-14 – Bilagor till ansökan finns på hemsidan
Sammanfattning av ansökan 2020-02-14 – För utskick
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Handläggare
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Region Gotland
Sammanfattning av ansökan om vattenskyddsområde
med föreskrifter för Åminne vattentäkt
Samrådsversion, Kemakta Konsult AB, 2020-02-14

1

Introduktion

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten
i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har i dom tillstånd att ta
ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon reservvattentäkt finns inte. Genom
att området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten.
För att skydda vattentäkten har Region Gotland beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter. Detaljerad beskrivning av underlag och utformning av vattenskyddsområde återges i Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Åminne
vattentäkt, Region Gotland, Kemakta AR 2019-34 (2020).

2

Område och teknisk beskrivning

Åminne är beläget på Gotlands östkust ca 28 km meter öster om Visby, figur 1.
Området består till övervägande del av relativt öppen mark med skogspartier. Hela
området präglas av Gothemsåns dalgång som sträcker i sydvästlig-nordostlig riktning
genom området. Åminne är bebyggt med ca 200 fastigheter samt att camping och
stugby är belägen längs med stranden. Längs med Gothemsån bedrivs även jordbruk.
Vattentäkten i Åminne består av fem stycken brunnar. Undervattenspumpar pumpar
vattnet till vattenverket i Åminne för vidare distribution. Vattenbehandlingen i
vattenverket innefattar flera reningssteg, exempelvis membranfiltrering och UVdesinfektion. Avseende kvaliteten på råvattnet konstateras att vattnet är relativt hårt
samt innehåller förhöjda halter av klorid och bor samt att bakteriepåverkan kan
förekomma. Vattenkvaliteten i dricksvattnet, efter rening, är generellt sett dock god. I
och med att behandling sker av råvatten med membranfiltrering, som primärt är anlagd
för att reducera vattnets innehåll av bor, reduceras bor, klorid samt en del andra ämnen.
I den mikrobiologiska skyddsbarriären reduceras eventuella bakterier. Vidare har
screeningundersökningar utförts av läkemedelssubstanser och bekämpningsmedel. Ett
fåtal läkemedel detekterades i Gothemsån samt i grundvattnet i grundvattentäkten.
Analyser av bekämpningsmedel har utförts av dricksvatten från tappställen till täkten
samt från råvatten. Inte vid något tillfälle har analyserade bekämpningsmedel överstigit
rapporteringsgränsen.
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Figur 1 Översiktskarta.
Av de ca 200 bebyggda fastigheterna i Åminne är ca 160 fastigheter anslutna till det
kommunala dricksvattennätet. Dricksvattenbehovet i Åminne förväntas öka relativt
måttligt de kommande åren. Behovet ligger idag på ca 85 m3/dygn. Önskvärd kapacitet
för de närmaste åren är 100 m3/dygn och på lite längre sikt ca 115 m3/dygn. I den del av
reningsprocessen som omfattar membranfiltrering förbrukas ca 30-40% av mängden
inkommande vatten varför ett större uttag av råvatten än dricksvattenbehovet är
nödvändigt. Önskvärt är därför att vattentäkten har en kapacitet på 175 m3/dygn.
Regionen erhöll tillstånd den 2015-01-15 (Mål 4106-14) att årligen leda bort
grundvatten intill en mängd av 60 000 m3, dock högst 175 m3 per dygn.

3

Sårbarhet

Berggrunden i brunnsområdet utgörs av finkristallin kalksten och märgel. I och runt
Åminne finns sandiga avlagringar. Jordlagren består till stor del av postglacial sand,
ibland med grusigare fraktioner och flygsand. Inom vissa delar ligger sand- och grusavlagringarna direkt på berg och i vissa delar överlagras bergöverytan av lera. I ytterområdena finns moränlera eller lerig morän direkt på berg. Generellt sett är jordlagermäktigheten relativt liten. Dock förkommer ett stråk av djupare jordmäktigheter längs
med Gothemsån.
Baserat på Region Gotlands sårbarhetskarta konstateras att brunnsområdet samt
omgivningarna kring Gothemsån och Åminne i huvudsak tilldelats sårbarhetsklass 2,
dvs berggrund överlagrad av tjockare (> 1 m) jordtäcke med stor genomsläpplighet.
Sårbarheten indelas i 5 klasser. De områden som har bedömts tillhöra klass 1 är
områden med hög sårbarhet där risker med utsläpp är stor.
Dock visar geotekniska undersökningar samt brunnsprotokoll från borrningarna av
täktens brunnar på relativt täta jordar, moränlera/lerig morän, i djupare jordlager i de
2
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centrala och södra delarna av brunnsområdet. Dvs de ytliga genomsläppliga jordarna är
till viss del underlagrade av tätare jordar vilket begränsar infiltrationen till berggrunden.
Detta bedöms framförallt gälla i områden med större jorddjup. I den östra delen av
brunnsområdet konstateras dock genomgående genomsläpplig sand. Gothemsåns botten
utgörs även ställvis av berg i dagen vilket kan medföra ökad risk för
grundvattenmagasinet i berg vid spridning via Gothemsån om utsläpp sker av
föroreningar.

4

Vattenskyddsområde och riskobjekt

Utformningen av det föreslagna vattenskyddsområdet för vattentäkten i Åminne baseras
på de principer som bör gälla för framtagning av skyddszoner enligt Naturvårdverkets
Handbok 2010:5.
Den primära zonens utformning avseende grundvatten föreslås baseras på en
uppehållstid på minst 100 dygn och den sekundära zonens utformning avseende
grundvatten föreslås baseras på en uppehållstid på minst 365 dygn, dvs det teoretiskt
beräknade avståndet från täktens uttagsbrunnar för respektive uppehållstid. Den
sekundära zonen omfattar minsta beräknade tillrinningsområde. För avgränsning av
skyddszon till Gothemsån ansätts en tertiär skyddszon som sträcker sig 5 km uppströms
täkten. Zonen ansätts till 100 meter på vardera sidan av vattendraget.
I figur 2 redovisas föreslagen primär, sekundär och tertiär skyddszon samt riskobjekt.
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Figur 2 Förslag på primär, sekundär och tertiär skyddszon för Åminne
grundvattentäkt, kända avloppsanläggningar och andelen jordbruksmark samt
produktionsplatser för nötkreatur. Jordbruksmark är markerat med ljusgult. Områden
med gödselbrunnar markeras med en grön cirkel. Vidare visas PFO (Potentiellt
förorenade områden) samt vägavsnitt som berör skyddszonen.
4
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Den totala arealen av föreslaget skyddsområde uppgår totalt till ca 3,5 km2 varav ca 1,3
km2 och ca 1,4 km2 utgörs av primär respektive sekundär skyddszon. Ca 0,8 km2 av det
totala skyddsområdet utgörs av tertiär skyddszon
Vid utformning/gränsdragning av skyddszoner avseende grundvatten har gränser
anpassats till administrativa och naturliga gränser, t ex vägar, markanvändningstyper
och fastighetsgränser. För större fastigheter, exempelvis jordbruks- och skogsfastigheter
medför ett införlivande av hela fastigheten en för stor skyddszon. I dessa fall har avgränsningen baserats på det radiella avståndet från brunnen motsvarande uppehållstiden.
Inrättande av en administrativ vattentäktzon runt intagspunkter bör undvikas eftersom
uppgiften om intagspunktens läge kan vara olämpligt att samla och sprida då dessa
betraktas som skyddsobjekt. Det föreslås således att en formell vattentäktzon inte
upprättas. Det ska dock säkerställas att ingen annan verksamhet än vattentäkt (drift- och
skötselarbete) förkommer i anslutning till brunnsplatserna samt att relevanta fysiska
skydd finns.
Generellt sett finns relativt få potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till
täkten i Åminne. Några av dem kan dock medföra negativa konsekvenser för vattentäkten. Det som bedöms utgöra de största riskerna för direkt spridning till Åminne
grundvattentäkt är framförallt utsläpp och läckage nära uttagsbrunnarna. De största
riskerna bedöms vara:


Utsläpp i samband med trafikolycka



Läckage av eldningsolja och drivmedel från t ex cisterner och arbetsfordon



Utsläpp av avloppsvatten



Läckage från avfallsupplag eller upplag av asfalt mm



Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Läckage i samband med bete och gödselhantering



Läckage från upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
(grenar och toppar).

Andra svårbedömda risker för vattentäkten är om saltrikt grundvatten, på grund av
kustnära lokalisering eller relikt grundvatten, tränger in i tillrinningsområdet. Genom
borrning av alltför djupa brunnar kan ökad hydraulisk kontakt medföra saltpåverkan på
ytligare grundvatten.
Avseende risker för spridning till grundvattentäkten via Gothemsån, inom tertiär zon,
bedöms enbart risk för olyckor och händelser som kan orsaka stora läckage av
eldningsolja, drivmedel, kemiska bekämpningsmedel mm i Gothemsån vara relevant.
Detta stöds av utförd provpumpning samt kemiska analyser under lång tid av råvatten i
brunnarna som visar att kontakten mellan Gothemsån och grundvattenmagasinet är
begränsad.

5

Konsekvenser

Inom det planerade vattenskyddsområdet finns bebyggda fastigheter, varav en stor del
är fritidsfastigheter, samt jord- och skogsbruk. Det är således relativt få verksamheter
som berörs. Några av de verksamheter som kommer att påverkas av vattenföreskrifterna
är t.ex boende och ägare av bostadsfastigheter, camping/stugby, jord- och skogsbruk,
djurhållning, kommunal verksamhet och planering samt väghållare.
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Konsekvenserna för ovanstående verksamheter, med de föreslagna skyddsföreskrifterna,
bedöms bli måttliga. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga avseende
nuvarande markanvändning. Restriktionerna är av naturliga skäl störst inom föreslagen
primär skyddszon. De verksamhetsutövare som bedöms bli mest påverkade av
inskränkningarna är boende och ägare till bostadsfastigheter samt och skogsbruk.
De mest påtagliga inskränkningarna inom den primära zonen bedöms förbudet mot
spridning av kemiska bekämpningsmedel samt reglering av bark, timmer, stubbar och
GROT-upplag. Dessa restriktioner omfattar även befintlig verksamhet och markanvändning och berör främst skogsbruk.
Andra restriktioner som bedöms som betydande inom den primära skyddszonen är
förbud mot ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten. Dessa restriktioner omfattar
dock inte befintliga anläggningar. Förbudet att utföra nya anläggningar för infiltration
av avloppsvatten berör främst boende och ägare till bostadsfastighet samt
camping/stugby.
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6

Förslag till skyddsföreskrifter

Nedan redovisas förslag till nya skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsföreskrifter för grundvattentäkten Åminne
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon
och tertiär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad
bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds
för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället
för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse
och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet.
7
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Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om
den använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel,
utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet
och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller pensling
och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät samt underhåll av befintligt vägnät
anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att
verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning.
3 § Vattentäktszon
Med vattentäktszon avses en yta om 10 gånger 10 meter kring respektive uttagsbrunn.
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom dessa zoner.
4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.
Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Uppställning i mer än en vecka av arbetsmaskiner som används i yrkesmässig
verksamhet kräver dock anmälan, om inte uppställningen sker på hårdgjord yta eller på
sätt som medger möjlighet att fånga upp eventuellt läckage eller spill.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Tertiär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar,
förutom för sådana fordon och arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet
för arbeten i Gothemsån.
8
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5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är
tillåtet.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig
sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Tertiär skyddszon
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom
tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och
på sådant sätt att yt-och grundvatten inte förorenas.
7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
9
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Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader kräver tillstånd.
Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader
kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet
till vattentäktszon (inhägnat område) är minst 30 meter.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader är tillåtet.
Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.
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Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten från vattentoalett är förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.
10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade massor
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär och tertiär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänt
föroreningsinnehåll under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö
från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
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12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden, med undantag för husbehovstäkt som kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver anmälan.
13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär och sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har
då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
14 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär och tertiär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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15 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföreskrifter
för Åminne grundvattentäkt.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning
intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet
som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har
varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den
som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller
gjort en anmälan till miljönämnden.
16 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i
miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan
verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende
vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har
gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av
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2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden
samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003)
gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §
förordningen.om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter
stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande
förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan miljönämnden medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Miljönämnden ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med en
sådan prövning kan miljönämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga
för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26
§ miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas
i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS
2017:5) iakttas. Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern
senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen
informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska inges till
tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom
vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym
som är större än 250 liter.
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Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär
att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap
och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum
och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här
meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska
bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark
eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av
växtskyddsmedel och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns föreskrifter
om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet
för grundvattentäkten Åminne.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap
9 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan
krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter
gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Regionstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken)
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Sammanfattning
Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten
i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har i dom tillstånd att ta
ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon reservvattentäkt finns inte. Genom
att området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten.
För att skydda vattentäkten har Region Gotland beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter. Detaljerad beskrivning av underlag och utformning av vattenskyddsområde återges i kapitel 1-11, föreskrifterna återges i kapitel 12.
Område och teknisk beskrivning
Åminne är beläget på Gotlands östkust ca 28 km meter öster om Visby, figur 1.
Området består till övervägande del av relativt öppen mark med skogspartier. Hela
området präglas av Gothemsåns dalgång som sträcker i sydvästlig-nordostlig riktning
genom området. Åminne är bebyggt med ca 200 fastigheter samt att camping och
stugby är belägen längs med stranden. Längs med Gothemsån bedrivs även jordbruk.

Figur 1

Översiktskarta

Vattentäkten i Åminne består av fem stycken brunnar. Undervattenspumpar pumpar
vattnet till vattenverket i Åminne för vidare distribution. Vattenbehandlingen i
vattenverket innefattar flera reningssteg, exempelvis membranfiltrering och UVdesinfektion. Avseende kvaliteten på råvattnet konstateras att vattnet är relativt hårt
samt innehåller förhöjda halter av klorid och bor samt att bakteriepåverkan kan
förekomma. Vattenkvaliteten i dricksvattnet, efter rening, är generellt sett dock god. I
och med att behandling sker av råvatten med membranfiltrering, som primärt är anlagd
för att reducera vattnets innehåll av bor, reduceras bor, klorid samt en del andra ämnen.
I den mikrobiologiska skyddsbarriären reduceras eventuella bakterier. Vidare har
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screeningundersökningar utförts av läkemedelssubstanser och bekämpningsmedel. Ett
fåtal läkemedel detekterades i Gothemsån samt i grundvattnet i grundvattentäkten.
Analyser av bekämpningsmedel har utförts av dricksvatten från tappställen till täkten
samt från råvatten. Inte vid något tillfälle har analyserade bekämpningsmedel överstigit
rapporteringsgränsen.
Av de ca 200 bebyggda fastigheterna i Åminne är ca 160 fastigheter anslutna till det
kommunala dricksvattennätet. Dricksvattenbehovet i Åminne förväntas öka relativt
måttligt de kommande åren. Behovet ligger idag på ca 85 m3/dygn. Önskvärd kapacitet
för de närmaste åren är 100 m3/dygn och på lite längre sikt ca 115 m3/dygn. I den del av
reningsprocessen som omfattar membranfiltrering förbrukas ca 30-40% av mängden
inkommande vatten varför ett större uttag av råvatten än dricksvattenbehovet är
nödvändigt. Önskvärt är därför att vattentäkten har en kapacitet på 175 m3/dygn.
Regionen erhöll tillstånd den 2015-01-15 (Mål 4106-14) att årligen leda bort
grundvatten intill en mängd av 60 000 m3, dock högst 175 m3 per dygn.
Sårbarhet
Berggrunden i brunnsområdet utgörs av finkristallin kalksten och märgel. I och runt
Åminne finns sandiga avlagringar. Jordlagren består till stor del av postglacial sand,
ibland med grusigare fraktioner och flygsand. Inom vissa delar ligger sand- och grusavlagringarna direkt på berg och i vissa delar överlagras bergöverytan av lera. I ytterområdena finns moränlera eller lerig morän direkt på berg. Generellt sett är jordlagermäktigheten relativt liten. Dock förkommer ett stråk av djupare jordmäktigheter längs
med Gothemsån.
Baserat på Region Gotlands sårbarhetskarta konstateras att brunnsområdet samt
omgivningarna kring Gothemsån och Åminne i huvudsak tilldelats sårbarhetsklass 2,
dvs berggrund överlagrad av tjockare (> 1 m) jordtäcke med stor genomsläpplighet.
Sårbarheten indelas i 5 klasser. De områden som har bedömts tillhöra klass 1 är
områden med hög sårbarhet där risker med utsläpp är stor.
Dock visar geotekniska undersökningar samt brunnsprotokoll från borrningarna av
täktens brunnar på relativt täta jordar, moränlera/lerig morän, i djupare jordlager i de
centrala och södra delarna av brunnsområdet. Dvs de ytliga genomsläppliga jordarna är
till viss del underlagrade av tätare jordar vilket begränsar infiltrationen till berggrunden.
Detta bedöms framförallt gälla i områden med större jorddjup. I den östra delen av
brunnsområdet konstateras dock genomgående genomsläpplig sand. Gothemsåns botten
utgörs även ställvis av berg i dagen vilket kan medföra ökad risk för
grundvattenmagasinet i berg vid spridning via Gothemsån om utsläpp sker av
föroreningar.
Vattenskyddsområde och riskobjekt
Utformningen av det föreslagna vattenskyddsområdet för vattentäkten i Åminne baseras
på de principer som bör gälla för framtagning av skyddszoner enligt Naturvårdverkets
Handbok 2010:5.
Den primära zonens utformning avseende grundvatten föreslås baseras på en
uppehållstid på minst 100 dygn och den sekundära zonens utformning avseende
grundvatten föreslås baseras på en uppehållstid på minst 365 dygn, dvs det teoretiskt
beräknade avståndet från täktens uttagsbrunnar för respektive uppehållstid. Den
sekundära zonen omfattar minsta beräknade tillrinningsområde. För avgränsning av
skyddszon till Gothemsån ansätts en tertiär skyddszon som sträcker sig 5 km uppströms
täkten. Zonen ansätts till 100 meter på vardera sidan av vattendraget.
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I figur 2 redovisas föreslagen primär, sekundär och tertiär skyddszon samt riskobjekt.

Figur 2
Förslag på primär, sekundär och tertiär skyddszon för Åminne
grundvattentäkt, kända avloppsanläggningar och andelen jordbruksmark samt
produktionsplatser för nötkreatur. Jordbruksmark är markerat med ljusgult. Områden
med gödselbrunnar markeras med en grön cirkel. Vidare visas PFO (Potentiellt
förorenade områden) samt vägavsnitt som berör skyddszonen.
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Den totala arealen av föreslaget skyddsområde uppgår totalt till ca 3,5 km2 varav ca 1,3
km2 och ca 1,4 km2 utgörs av primär respektive sekundär skyddszon. Ca 0,8 km2 av det
totala skyddsområdet utgörs av tertiär skyddszon
Vid utformning/gränsdragning av skyddszoner avseende grundvatten har gränser
anpassats till administrativa och naturliga gränser, t ex vägar, markanvändningstyper
och fastighetsgränser. För större fastigheter, exempelvis jordbruks- och skogsfastigheter
medför ett införlivande av hela fastigheten en för stor skyddszon. I dessa fall har avgränsningen baserats på det radiella avståndet från brunnen motsvarande uppehållstiden.
Inrättande av en administrativ vattentäktzon runt intagspunkter bör undvikas eftersom
uppgiften om intagspunktens läge kan vara olämpligt att samla och sprida då dessa
betraktas som skyddsobjekt. Det föreslås således att en formell vattentäktzon inte
upprättas. Det ska dock säkerställas att ingen annan verksamhet än vattentäkt (drift- och
skötselarbete) förkommer i anslutning till brunnsplatserna samt att relevanta fysiska
skydd finns.
Generellt sett finns relativt få potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till
täkten i Åminne. Några av dem kan dock medföra negativa konsekvenser för vattentäkten. Det som bedöms utgöra de största riskerna för direkt spridning till Åminne
grundvattentäkt är framförallt utsläpp och läckage nära uttagsbrunnarna. De största
riskerna bedöms vara:


Utsläpp i samband med trafikolycka



Läckage av eldningsolja och drivmedel från t ex cisterner och arbetsfordon



Utsläpp av avloppsvatten



Läckage från avfallsupplag eller upplag av asfalt mm



Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Läckage i samband med bete och gödselhantering



Läckage från upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
(grenar och toppar).

Andra svårbedömda risker för vattentäkten är om saltrikt grundvatten, på grund av
kustnära lokalisering eller relikt grundvatten, tränger in i tillrinningsområdet. Genom
borrning av alltför djupa brunnar kan ökad hydraulisk kontakt medföra saltpåverkan på
ytligare grundvatten.
Avseende risker för spridning till grundvattentäkten via Gothemsån, inom tertiär zon,
bedöms enbart risk för olyckor och händelser som kan orsaka stora läckage av
eldningsolja, drivmedel, kemiska bekämpningsmedel mm i Gothemsån vara relevant.
Detta stöds av utförd provpumpning samt kemiska analyser under lång tid av råvatten i
brunnarna som visar att kontakten mellan Gothemsån och grundvattenmagasinet är
begränsad.
Konsekvenser
Inom det planerade vattenskyddsområdet finns bebyggda fastigheter, varav en stor del
är fritidsfastigheter, samt jord- och skogsbruk. Det är således relativt få verksamheter
som berörs. Några av de verksamheter som kommer att påverkas av vattenföreskrifterna
är t.ex boende och ägare av bostadsfastigheter, camping/stugby, jord- och skogsbruk,
djurhållning, kommunal verksamhet och planering samt väghållare.
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Konsekvenserna för ovanstående verksamheter, med de föreslagna skyddsföreskrifterna,
bedöms bli måttliga. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga avseende
nuvarande markanvändning. Restriktionerna är av naturliga skäl störst inom föreslagen
primär skyddszon. De verksamhetsutövare som bedöms bli mest påverkade av
inskränkningarna är boende och ägare till bostadsfastigheter samt och skogsbruk.
De mest påtagliga inskränkningarna inom den primära zonen bedöms förbudet mot
spridning av kemiska bekämpningsmedel samt reglering av bark, timmer, stubbar och
GROT-upplag. Dessa restriktioner omfattar även befintlig verksamhet och markanvändning och berör främst skogsbruk.
Andra restriktioner som bedöms som betydande inom den primära skyddszonen är
förbud mot ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten. Dessa restriktioner omfattar
dock inte befintliga anläggningar. Förbudet att utföra nya anläggningar för infiltration
av avloppsvatten berör främst boende och ägare till bostadsfastighet samt
camping/stugby.
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1

Inledning

Vattentäkten i Åminne förses med vatten från fem bergborrade brunnar varav två är
belägna centralt i Åminne och tre, som har borrats under senare tid (2008 och 2009),
ligger strax utanför samhället, Figur 1 och Figur 2. Kapaciteten hos de två äldre
brunnarna har varit otillräcklig. Brunnarna klarade inte av att sommartid förse Åminne
med erforderlig mängd dricksvatten. Månadsförbrukningen uppgick vintertid till ca 500
m3 medan sommartid kunde förbrukningen överstiga ca 2 500 m3/månad vilket de båda
brunnarna inte klarade.
Vattnet från dessa två brunnar innehåller dessutom ämnet bor i halter att som
överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde men i övrigt är det av bra kvalitet. För att
reducera vattnets innehåll av bor lät kommunen under 2008 komplettera vattenverket
med en anläggning för membranfiltrering. Anläggningen togs i drift i december 2008. I
reningsprocessen förbrukas ca 30-40% av mängden inkommande vatten och kapaciteten
var efter installation av denna reningsanläggning än mer otillräcklig för Åminne.
Sommartid har tidigare kommunen vid vattenbrist nödsakats att leverera tillskottsvatten
med tankbil. Med behandlingsanläggningen som togs i drift för ca 10 år sedan blev
underskottet sommartid ännu större och behovet av tillskottsvatten kom därför att öka.

Figur 1

Översiktskarta

Region Gotland eller dåvarande Gotlands kommun lät under år 2008 och 2009 borra tre
stycken nya brunnar. Dessa brunnar är belägna väster och utanför centrala Åminne.
Under sommaren 2009 och under vintern 2009/2010 provpumpade Region Gotland två
av dessa brunnar. Det uttagna vattnet under provpumpningarna användes för allmän
vattenförsörjning när behov fanns.
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Under provpumpningarna genomförde kommunen kontroller som t ex mätning av
grundvattennivåer i enlighet med två upprättade kontrollprogram. Dessa program
syftade till att kontrollera vilken påverkan och eventuella konsekvenser uttagen medfört.
I faktisk drift är de två äldre brunnarna samt en av de nya brunnarna. Uttag har således
skett från dessa brunnar varje år sedan provpumpningarna utfördes för att förse Åminne
med vatten. Något behov av att transportera vatten med tankbil har inte funnits under
dessa år.
Resultatet från de utförda provpumpningarna och resultaten från de gångna årens drift
låg till grund för ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för bortledande av
grundvatten för allmän vattenförsörjning (Region Gotland, 2014). Samma data ligger
även till grund för nu föreslaget vattenskyddsområde.

Figur 2
Markerat område omfattar översiktligt läge för uttagsbrunnarna för
Åminne vattentäkt.
Regionen erhöll tillstånd den 2015-01-15 (Mål 4106-14) att årligen leda bort
grundvatten intill en mängd av 60 000 m3, dock högst 175 m3 per dygn dvs ca 2 l/s i
medel under ett och samma dygn.
För att skydda vattentäkten har Region Gotland beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter. När ett område fastställs som ett vattenskyddsområde inträder
vissa generella regler per automatik. Dessa finns inte och ska inte finnas med i
föreslagna skyddsföreskrifter (eftersom dubbelreglering bör undvikas) men berörda
behöver känna till att andra krav finns. Se vidare i kapitel 8.
I föreliggande ansökan redovisas förslag till vattenskyddsområdets utbredning och
förslag till skyddsföreskrifter. Ansökan grundar sig bl a på:


Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS
2003:16)
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Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5, Utgåva 1, februari
2011)

Området är bebyggt av knappt 200 fastigheter. Merparten har tidigare haft enskilda eller
mindre gemensamma avloppslösningar. År 2015 meddelades beslut till ett privat
avloppsreningsverk med en kapacitet på 1000 personekvivalenter, där stora delar av
Åminne har möjlighet att ansluta. I dagsläget är 125 fastigheter anslutna till reningsverket. Ingen känd industriell verksamhet förekommer eller har förekommit. Vägnätet
inom området är litet och förekomsten av farliga transporter torde vara begränsat. Inom
området finns jordbruk och åkerareal. Skogsbruket är relativt lågintensivt. Inom
området finns även en anläggning med stugby och camping som är i drift sommartid.
Området är delvis utdikat. Generellt sett finns det få potentiella föroreningskällor.
Potentiella föroreningskällor är en äldre, sedan lång tid tillbaka nedlagd deponi,
jordbruk, vägar och enskilda avlopp. Med de få potentiella föroreningskällorna som
finns inom området har riskinventering, analys och konsekvensbedömning införlivats i
ansökan.
Förslaget för vattenskyddsområdet för Åminne inklusive ovan nämnda delar redovisas i
denna ansökan med tillhörande bilagor. Förslaget har presenterats vid ett dialogmöte
varefter vissa smärre justeringar har skett. Förslaget till ansökan kommer att
kommuniceras med alla fastighetsägare m m samt med myndigheter och kan därefter
komma att revideras ytterligare.
Sveriges kommunala vattentäkter har en samhällsviktig funktion eftersom de försörjer
en stor del av befolkningen med dricksvatten. Det bedöms att rubbningar i dricksvattenförsörjning är ett hot mot Sveriges säkerhet. Med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen klassas därför lägesuppgifter för vattentäkter som hemlig information.
Således redovisas inte uttagsbrunnarnas läge i föreliggande ansökan utan markeras
enbart med ett brunnsområde. Åminne vattentäkt omfattar fem uttagsbrunnar. Då fyra
av brunnarna ligger nära varandra parvis utgörs således brunnsområdet av 3
brunnsplatser och benämns i rapporten som brunnsplats 1 till 3.
Ansökan är framtagen av Kemakta Konsult AB, Pentacon AB samt Advokatfirman
Åberg & Co på uppdrag av Region Gotland. Delar av rapporten baseras på ett tidigare
utkast till ansökan utfört av AkvaNovum AB.

1.1

Administrativa uppgifter

Sökande:
Organisationsnummer:
Adress:
Kontaktpersoner:
Telefon:

1.2

Tekniska Nämnden
Region Gotland
212000–0803
Region Gotland
621 81 Visby
Claudia Castillo
0498-26 90 00

Bakgrund och motiv för ansökan

Åminne vattentäkt med 5 stycken grundvattenbrunnar utgör vattentäkt för huvuddelen
av Åminnes fastigheter. Någon reservvattentäkt finns inte. Region Gotland har i dom
tillstånd att ta ut grundvatten för allmän vattenförsörjning.
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Det är således av stor vikt att ge vattentäkten med dess tillrinningsområde ett relevant
och ändamålsenligt skydd så att vattentillgången säkras i ett långsiktigt flergenerationsperspektiv.
Genom att området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda mot sådana verksamheter och åtgärder
som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattenskyddsområde med
föreskrifter inriktas mot såväl tillfälliga som kontinuerliga föroreningar. Föreskrifterna
omfattar kända verksamheter men syftar även till att skydda mot nya verksamheter som
kan innebära en risk för vattentäkten eller eventuella befintliga verksamheter i området
som i dagsläget är okända.
Att ansökan inges ligger också i linje med Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns
beslut den 14 december 2016 om förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
2016-2021 (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2016). Vattenmyndigheten konstaterar
att det behövs ett omfattande arbete av både myndigheter och kommuner för att omsätta
vattenförvaltningens åtgärdsprogram i operativa åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna. Avseende kommunerna framhålls följande.
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens
införande och vid behov revidera avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd
för vattenuttag.
Åtgärderna ska vara vidtagna senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

1.3

Behov av skyddsområde och grundvattenförekomstens
värde

Vid vattenskyddsarbeten bör vattentäktens värde bedömas. Både vattentäkter i drift och
reservvattentäkter är generellt så värdefulla att de ska ha fastställda
vattenskyddsområden.
Åminne har alltid baserat vattenförsörjningen på uttag av grundvatten. Vattentäkten har
vid otillräcklig kapacitet utökats med nya brunnar.
Vattentäktens värde enligt Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde
(Handbok 2010:5, Utgåva 1, Februari 2011) är att vattentäkten har mycket högt
skyddsvärde.
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1.4

Dialog och samråd

Region Gotland arbetar efter en dialogmodell framtagen 2016 i samarbete med
Länsstyrelsen och LRF. Modellen innebär att dialog genomförs vid två tillfällen med
berörda innan ett formellt samråd sker av förslag till ansökan om vattenskyddsområde
och föreskrifter (se folder under www.gotland.se/vattenskydd, mer information, Folder).
Anteckningar från dialogmöten och samrådsprotokoll läggs ut på regionens hemsida.
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2

Naturvårdverkets föreskrifter och vägledning

2.1

Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd

Naturvårdsverket har den 27 januari 2020 upphävt de allmänna råden (NFS 2003:16)
med hänvisning till att Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny
vägledning för vattenskyddsområden. Den nya vägledningen är dock inte färdigställd
varför förslag till föreskrifter för Åminne vattenskyddsområde utformas med stöd av de
tidigare allmänna råden.
Enligt Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd om vattenskyddsområden bör
länsstyrelse och kommun verka för att vattenskyddsområden skapas för åtminstone
samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter.
Även grund- och ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt,
bör skyddas (Naturvårdverket, 2003).
Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte
beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre
område som vattenskyddsområde.
Vid avgränsningen av ett vattenskyddsområde för yt- eller grundvattentäkt bör särskilt
övervägas om befintliga verksamheter eller anläggningar, som kan ha betydelse för att
uppnå syftet med vattenskyddsområdet, behöver ligga inom skyddsområdet för att på så
sätt omfattas av föreskrifterna för vattenskyddsområdet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden bör utformas så att de säkerställer ett tillräckligt
skydd på både kort och lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv. De bör anpassas
efter lokala förhållanden och efter skyddsbehovet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför
långtgående inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett vattenskyddsområde
bör delas in i zoner med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna förhållandena
och skyddsbehovet i respektive zon. Ett vattenskyddsområde kan delas in i vattentäktszon, primär respektive sekundär skyddszon och vid behov tertiär skyddszon.
I föreskrifterna bör beaktas konsekvenserna både av plötsliga och kontinuerliga utsläpp
från föroreningskällor. Det kan gälla såväl punktkällor som diffusa föroreningskällor.
Vissa verksamheter bör förbjudas inom ett vattenskyddsområde. Detta gäller t.ex.
sådana verksamheter som kan ge upphov till irreversibla skador eller skador som kan få
långtgående konsekvenser för vattnets kvalitet och kvantitet. Skadorna kan antingen
bero på enskilda utsläpp eller på den sammanlagda effekten av många små utsläpp eller
på konsekvenser av ingrepp i miljön. Inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
bör vid behov omfatta både pågående verksamheter och tillkommande verksamheter.
I Naturvårdsverkets allmänna råd beskrivs även vad vattenskyddsföreskrifterna bör
innehålla.
Vid bedömningen av hur långt en inskränkning i enskilds rätt får gå för att syftet med
ett vattenskyddsområde skall tillgodoses bör man beakta att det inte är ovanligt att syftet
endast kan uppnås genom höga skyddsnivåer och långt gående restriktioner.

2.2

Naturvårdverkets handbok

Enligt Naturvårdsverkets handbok är huvudprincipen för både yt- och grundvattenförekomster att hela tillrinningsområdet bör omfattas av vattenskyddsområdet (Naturvårds15
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verket, 2011). Tillrinningsområdet till en grundvattentäkt kan vara detsamma som tillrinningsområdet till grundvattenmagasinet, men är oftast mindre än detta.
För grundvattenförekomster finns metoder för avgränsning som bl a kan utgå från
följande principer:


Topografisk avgränsning



Buffertzon vid sjöar och vattendrag



Rinntider i vattensystemet



Sårbarhetsbedömningar och – klassificeringar



Empiriska erfarenheter



Risker/riskacceptans



Grundvattendelaren



Avstånd från grundvattentäkten



Uppehållstider i grundvattnet

Beträffande grundvatten bör avgränsningen göras utifrån tillrinningsområdet. Skyddsområdesgränsen bör sammanfalla med grundvattendelaren. Det är dock vanligt att
grundvattenuttaget och balansen mellan detta och grundvattnets nybildning samt
uttagspunktens placering i magasinet medför att tillrinningsområdet till grundvattentäkten är mindre än till grundvattenmagasinet. Vanligt är därför att man för små vattentäkter frångår att skyddsområdet sammanfaller med tillrinningsområdet och grundvattendelaren.
Det är inte ovanligt att ett grundvattenmagasin har kontakt med ett ytvattendrag genom
naturlig eller inducerad infiltration. Om så är fallet kan delar av vattendraget behöva
ingå i vattenskyddsområdet.
I Naturvårdsverkets handbok bör följande zonbeteckningar användas


Vattentäktszon



Primär skyddszon



Sekundär skyddszon



Tertiär skyddszon (vid behov)

Zonindelningen medger differentierade restriktioner inom olika delar av ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden kan inrättas både för vattentäkter och för vattenförekomster som kan komma användas för vattenförsörjning i framtiden.
Indelning av vattenskyddszoner för en grundvattentäkt baseras på uppehållstider i
grundvattenmagasinet och att särskilt känsliga (sårbara) inströmningsområden beaktas.
Vattentäktzon
Vattentäktszonen bör avgränsas som ett område kring en uttagsbrunn eller grupp av
brunnar. Vattentäktszonen bör vara skyddad mot obehöriga.
Primär skyddszon
Den primära skyddszonen avgränsas så att riskerna för akut förorening minimeras.
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Naturvårdsverkets råd är att gränsen mellan primär och sekundär skyddszon för
grundvattentäkter i jord sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen blir 100 dygn.
För grundvattentäkter i berg bör utgångspunkten vara att den primära skyddszonen
omfattar de mest sårbara inströmningsområdena. Åtminstone dem som är belägna inom
det område där bedömd uppehållstid i grundvattenzonen är mindre än 100 dygn.
Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen bör skyddas mot sådan markanvändning och
verksamheter som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Enligt
Naturvårdsverket bör ett lägsta krav på den sekundära zonens utbredning för grundvattentäkter i jordlager vara att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonen yttre
gräns till vattentäkten har en beräknad uppehållstid av ett år.
För grundvattentäkter i berg bör den sekundära zonens utbredning åtminstone omfatta
de sårbara inströmningsområden som eventuellt inte inkluderas i primär zon.
Tertiär skyddszon
En eventuell tertiär zon föreslås av Naturvårdsverket omfatta de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner. I den tertiära zonen är det av stor vikt att
beakta de föroreningar som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten.
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3

Teknisk beskrivning

3.1

Vattenförsörjningsanläggning

3.1.1

Brunnar

Vattentäkten Åminne består av fem stycken brunnar. Undervattenspumpar pumpar
vattnet till vattenverket i Åminne.


De äldre brunnarna borrades 1977 med en diameter av 159 mm. Djupen på de
båda brunnarna uppgår till ca 36 m. Av borrprotokollen framgår att jorddjupet
vid brunnarna uppgår till ca 5 m.



De två brunnarna som borrades 2008 har dimensionen 157 mm och är ca 30 m
djupa. Jorddjupen vid dessa brunnar uppgår till 9–10 meter.



Ytterligare en brunn borrades 2009. Borrhållsdiametern uppgår till 140 mm.
Brunnen är totalt ca 33 m djup. Jorddjupet uppgår till endast 1 m.

Idag sker pumpning från tre av de fem brunnarna. Övriga brunnar är tillsvidare
observationsbrunnar. Pumparna, som är installerade i brunnarna, styrs av
nivåtryckgivare i lågreservoarer vid vattenverket.
3.1.2

Vattenverk

Vattenbehandlingen i vattenverket innefattar följande processer:
1. Förbehandling – filtreringsprocess
2. Membranfiltrering
3. UV-desinfektion
4. Desinfektion med natriumhypoklorit (klor)
5. pH-justering med natriumhydroxid
6. Blandningstank för inblandning av natriumhydroxid.
För att utjämna dygnsvariationerna finns lågreservoarer. Till lågreservoarerna är
distributionspumpar kopplade som förser Åminne med dricksvatten.
Genom behandling av råvattnet med membranteknik minskas bor- och kalkhalten, som
är förhöjda i grundvattnet. I samband med denna reningstekning förbrukas dock 30-40
% av inkommande vatten. Överskottsvattnet som innehåller koncentrerade halter av bor
och kalk släpps ut i en stenkista och rinner därefter ut i Gothemsån.
3.1.3

Mikrobiologiska skyddsbarriärer

Enligt rekommendationer beskrivna i Naturvårdverkets vägledning bör vattenverk med
en produktion av grundvatten större än 400 m3/dygn (146 000 m3/år) vara utrustade med
minst en mikrobiologisk barriär. Vattenverket i Åminne har en avsevärt lägre
produktion.
I vattenverket i Åminne finns det 2 skyddsbarriärer. Dessa är:
1. Reduktion av bor och kalkhalt - Membranfiltrering med nanofilter
2. Mikrobiologisk barriär - Desinfektion med UV och natriumhypoklorit
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I membranläggningen genomgår inte hela vattenmängden behandling utan det filtrerade
vattnet blandas med ofiltrerat vatten.

3.2

Vattenkvalitet

3.2.1

Krav på vattenkvalitet

Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets
föreskrift SLV FS 2001:30. Provtagning sker enligt ett kontrollprogram.
3.2.2

Vattenkvalitet

Vattenprover tas kontinuerlig från vattentäkten, både av råvatten och av utgående dricksvatten från vattenverket. Dricksvattenproverna består av blandprover, dvs blandvatten
från pumpade brunnar som passerat vattenbehandlingen i vattenverket. Vattenkvaliteten
i dricksvattnet är generellt sett hög. Analysresultat av dricksvatten från 2018 och 2019
visade på tjänligt vatten utan anmärkningar undantaget enstaka prov med
bakteriepåverkan (tjänlig med anmärkning) under 2018. Avseende kvaliteten på
råvattnet konstateras följande:


Relativt hårt vatten, °dH 12-14, på grund av hög kalkhalt



Förhöjd halt av klorid



Förhöjd halt av bor



Bakteriepåverkan kan förkomma

Under perioden 2015 till 2017 genomfördes en tätare kontroll av klorid på råvatten.
Under perioden varierade kloridhalten i pumparna i brunnsplats 3 mellan 80-170 mg/l
medan kloridhalten i pumpen i brunnsplats 1 varierade mellan 60-70 mg/l.
Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt med anmärkning ligger på 100 mg/l. Detta är
dock inte ett hälsobaserat riktvärde utan en sk teknisk anmärkning då det kan påskynda
korrosionsangrepp. Vid en kloridhalt över 300 mg/l finns risk för smakförändringar, sk
estetisk anmärkning (Livsmedelsverket, 2015).
Avseende bor finns analyser utförda av råvatten från 2009 till 2019. Halten i råvattnet
varierar mellan 0,8–2,4 mg/l, medelvärdet för perioden 2009-2019 beräknas till 1,7
mg/l. Livsmedelverket gränsvärde för bor för otjänligt dricksvatten ligger på 1 mg/l.
I och med att behandling sker av råvatten med membranfiltrering, som primärt är anlagd
för att reducera vattnets innehåll av bor, reduceras bor, klorid samt en del andra ämnen.
I den mikrobiologiska skyddsbarriären reduceras eventuella bakterier.
3.2.3

Läkemedelsrester

På uppdrag av Naturvårdverket genomförde IVL och Umeå universitet screeningundersökningar av läkemedelssubstanser och hormoner i flera avloppsanläggningar,
ytvatten- och grundvattenförekomster i Sverige (Fick m.fl., 2015). Bland annat
analyserades prover från Gothemsån i Åminne samt grundvatten från Åminne grundvattentäkt. De främsta källorna till läkemedelsrester i grund- och ytvatten är hushållsspillvatten och reningsverksslam. Urval av ämnen för analys baserades på ekotoxikologiska kriterier, främst potens och potential att biokoncentreras. Analyser
utfördes av ca 100 ämnen varav 6 ämnen detekterades i ytvattnet i Gothemsån och 9
ämnen i grundvattnet i grundvattentäkten. Halterna varierade mellan ca 0,5-30 ng/l i
ytvattnet och 0,06-5 ng/l i grundvattnet. De ämnen som påträffades var i huvudsak
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ämnen som ingår i antibiotika samt i smärtlindrande och antidepressiva läkemedel. Tre
av ämnena återfanns i både yt- och grundvattnet. Ytterligare analyser av 85 ämnen i
råvatten genomfördes under mars 2016, endast ett läkemedel översteg rapporteringsgränsen vid detta mättillfälle.
Om orsaken till förekomsten av läkemedelsrester i grundvattnet beror på spridning från
Gothemsån eller från andra källor, exempelvis enskilda avlopp, i närområdet är inte
klarlagt.
Generellt konstateras i screeningundersökningen att inga akuttoxiska hälsoeffekter
hittills påvisats vid de låga analyserade halterna och inga negativa hälsoeffekter
tillskrivits förekomsten av läkemedelsrester i dricksvatten i Sverige. Det största
problemet avseende läkemedelsrester i yt- och grundvatten är att de kan ha negativa
miljöeffekter. De aktiva substanserna är oftast svårnedbrytbara och flera av dessa kan
inte omvandlas eller avskiljas genom reningsprocesser vilket medför bioackumulering
och direkt eller långsiktig risk för akvatisk miljö (Fouad och Hagström, 2012).
3.2.4

Bekämpningsmedel

Analyser av bekämpningsmedel har utförts av dricksvatten från tappställen till täkten
samt från råvatten. Under 2008-2014 samt 2019 utfördes analyser i råvatten av ca 50
ämnen. Under 2017 utfördes analyser i dricksvatten från tappställen av ca 30 ämnen.
Inte vid något tillfälle har analyserade ämnen överstigit rapporteringsgränsen.
Som jämförelse kan en undersökning av förekomsten av bekämpningsmedel i
Gothemsån beaktas (Nanos och Kreuger , 2017). Provpunkten i Gothemsån var belägen
ca 10 km uppströms Hörsne, dvs 20 km väster om Åminne. Baserat på resultat från
utförda provtagningar under perioden 2009-2015 konstateras att de 10 vanligaste
bekämpningsmedlen (de mest frekvent förkommande ämnena) var bentazon,
metazaklor, MCPA, DETA (terbutylazin-desetyl), amidosulforon, kvinmerak, glyfosat,
tribenurometyl, klopyralid, kloridazon. Åtta av dessa ämnen har ingått i analyser vid
provtagningar av råvattnet i Åminne och samtliga analyssvar har understigit
rapporteringsgränsen. Således konstateras att påverkan av vanligt förkommande
bekämpningsmedel bör vara begränsad i grundvattentäkten i Åminne. Detta indikerar
även att en hydraulisk kontakt mellan uttagsbrunnarna och Gothemsån är begränsad.

3.3

Åminnes förbrukning och framtida behov

Dricksvattenbehovet i Åminne förväntas öka relativt måttligt de kommande åren, Tabell
1. Behovet ligger idag på ca 85 m3/dygn. Önskvärd kapacitet för de närmaste åren är
100 m3/dygn och på lite längre sikt ca 115 m3/dygn.
Tabell 1

Framtida dricksvattenbehov.
Vinter
m3/d

Sommar
m3/d

Sommar
m3/månad

Förbrukning 2018

16 m3/d

85 m3/d

2 574 m3/mån

Behov år 2020

20 m3/d

100 m3/d

3 000 m3/mån

Behov år 2025-2030

20 m3/d

115 m3/d

3 500 m3/mån

Råvattenbehovet förväntas således också öka relativt måttligt de kommande åren, Tabell
2. Önskvärt är att vattentäkten har en kapacitet på 175 m3/dygn.

20
Page 234 of 373

Tabell 2

Framtida råvattenbehov.
Vinter
m3/d

Sommar
m3/d

Sommar
m3/månad

Förbrukning 2018

20 m3/d

130 m3/d

4 000 m3/mån

Behov år 2020

30 m3/d

150 m3/d

4 500 m3/mån

Behov år 2025-2030

30 m3/d

175 m3/d

5 000 m3/mån

Uttag sker idag från två brunnsplatser. Det totala uttaget fördelar sig i proportionerna
60% respektive 40% mellan brunnsplatserna.

3.4

Vattendom och tillstånd

Region Gotland har genom dom M 4106-14 daterad 2015-01-21 tillstånd att årligen leda
bort 60 000 m3 dock högst 2,0 L/s (175 m3 per dygn) från vattentäkten.
Vattenverksamheten berör endast ett fåtal fastigheter.
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4

Områdesbeskrivning

4.1

Topografi

Åminne är beläget på Gotlands östkust ca 28 km meter öster om Visby. Området består
till övervägande del av relativt öppen mark med skogspartier, huvudsakligen barrskog
men med inslag av lövskog, Figur 3. Längs med Gothemsån, som sträcker i sydvästlignordostlig riktning samt längs med stranden finns camping och stugby. Hela området
präglas av Gothemsåns dalgång där nivån ligger på ca +5 och omges av höjder på ca
+15 till +20 meter, Figur 4.
Markytan i anslutning till sydvästra delen av brunnområdet ligger på nivån ca +9 och
stiger flack norrut mot ca +15, i den östra delen av brunnsområdet ligger marknivån på
ca +6.

Figur 3

Översiktligt läge av brunnsområde i Åminne.
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Figur 4

4.2

Topografi.

Avrinningsområde

Åminne vattentäkt ligger inom Gothemsåns avrinningsområde (117 Gothemsån), Figur
5. I anslutning till Åminne mynnar Gothemsån till Östersjön. Gothemsån är Gotlands
största vattendrag och avvattnar stora delar av mellersta Gotland. Gothemsåns
avrinningsområde uppgår till ca 480 km2. Ån är ca 50 km lång har sina källområden i
trakterna kring Hejde på mellersta Gotland.
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Figur 5

Gothemsåns huvudavrinningsområde (SMHI).

Huvudavrinningsområdet kan i sin tur indelas i delavrinningsområden som definieras av
avrinning mot biflöden till huvudvattendraget, Figur 6.

Figur 6

Delavrinningsområden i anslutning till Åminne (SMHI).
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4.3

Geologi

Berggrunden utgörs av sedimentära bergarter, dvs kalksten. De sedimentära bergarterna
överlagrar urberget och har en mäktighet i området på ca 500 meter. Berggrunden i
området tillhörs Halla- och Klintebergsformationen och är avsatta under Silur. Enligt
SGU:s bergrundskarta utgörs berggrunden i brunnsområdet av finkristallin kalksten och
märgel, Figur 7. Borrprotokollen från brunnsborrningarna visar i huvudsak på
medelhård kalksten med enstaka noteringar av lerstick, dvs tunna lerlager.
Vidare, baserat på tolkningar av höjddata, indikeras relativt ytnära sprickzoner och
förkastningar, sk lineament. Närmaste identifierade lineament ligger ca 500 meter söder
om brunnsområdet och stryker i sydvästlig-nordostlig riktning (SGU, 2011).

Figur 7

Berggrundskarta (SGU).

I och runt Åminne finns sandiga avlagringar. Jordlagren består till stor del av
postglacial sand, ibland med grusigare fraktioner och flygsand. I ytterområdena finns
moränlera eller lerig morän på berg, Figur 8. På längre avstånd förekommer även berg i
dagen alternativt tunt jordtäcke på berg.
Generellt sett är jordlagermäktigheten relativt liten, Figur 9. Dock förkommer enligt
SGU:s jorddjupskarta ett stråk av djupare jordmäktigheter längs med Gothemsån.
I samband med borrningen av uttagsbrunnarna konstaterades att jorddjupet varierar
mellan 1 till 9 meter, varav 1 till 5 meter utgörs av sand- och grusavlagringar. Inom
vissa delar ligger sand- och grusavlagringarna direkt på berg och i vissa delar överlagras
bergöverytan av lera.
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Figur 8

Jordartskarta. SGU

Figur 9

Jorddjupskarta. SGU

26
Page 240 of 373

Gothemsån utgörs av en meandrande ravinliknade sträckning och åbotten ligger ställvis
på kalkstensberget även om noteringar från brunnsborrningar indikerar att relativt
mäktiga lerskikt förkommer. I syfte att erhålla en bättre kännedom av geologin runt
Gothemsåns sträckning i genomfördes 2016 geotekniska undersökningar (Pentacon,
2016). I Figur 10 redovisas provpunkternas lägen.

Figur 10

Geotekniska undersökningspunkter.

Följande konstateras avseende jordartsbestämning i respektive punkts djupaste
provtagningsnivå, Tabell 3. Provtagning genomfördes med skruvborr och har i vissa
punkter avbrutits innan bergöverytan då nedrivning inte kunnat genomföras eftersom
jorden var mycket fast. Dock visar slagsonderingen på större jordmäktigheter.
Tabell 3

Resultat från geoteknisk undersökning (Pentacon, 2016)

Punkt

Djup (m)

Material

Kommentar

1

0,5-1

sandig siltig Lera

Slagsondering ned till ca 4 m

2

3,5-4

siltig Lera

Slagsondering ned till ca 9 m

3

1,5-2

sandig siltig Lera

Slagsondering ned till ca 5 m

4

2-3

sandig siltig Lera

Slagsondering ned till ca 6 m

5

2-4

Sand

Slagsondering ned till ca 5 m

Undersökningen visar i enlighet med SGU:s jorddjupskartan att jorddjupet är
förhållandevis mäktigt längs med Gothemsån med flera meter jordlager av moränlera.
Lerhalten uppgår till 12–27 %.
I den östra delen av brunnsområdet konstateras sandiga och grusiga jordar direkt på
berg med begränsat innehåll av finjord eller lera.
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4.4

Hydrogeologi

Under naturliga förhållanden följer grundvattenströmningen terrängens lutning.
Huvudgränslinjen (vattendelaren) för den regionala strömningsbilden i det aktuella
området visas i Figur 6. Den övergripande strömningsriktningen för grundvattnet i
brunnsområdet är mot nordost i riktning mot Östersjön.
Generellt är det brist på grundvatten på Gotland vilket beror på tunna jordlager och
relativt tät berggrund. Merparten av nederbörden som faller under hösten och våren
bildar därför inte grundvatten utan rinner av från markytan, ofta som tillfälliga
ytvattendrag och i diken. I de tunna jordlagren i Åminne förekommer således inget
permanent grundvattenmagasin. I de djupare jordlagren längs med Gothemsån bedöms
det dock kunna finnas förutsättningar för mer permanenta grundvattenmagasin.
De regionala uttagsmöjligheterna i berg i området kring Åminne uppges till 2000-6000
l/h enligt SGU:s kartvisare (Grundvatten 1:1 miljon).
Området kring Åminne har även under 2015 undersökts med SkyTEM-metoden
(mätning av jordlagrens och berggrundens elektiska resistivitet). SGU utförde
undersökningarna över delar av Gotland i syfte att kartlägga de geologiska
förhållandena i tre dimensioner. Syftet var främst att bedöma de hydrogeologiska
förutsättningarna för grundvattenuttag och lokalisering av större grundvattenmagasin.
Mätningarna i området kring Åminne visade på mycket låg resistivitet på djup större än
60-70 meter vilket indikerar förekomst av salt vatten (SGU, 2017a).
Nivåerna på grundvattnet i berggrunden varierar betydligt beroende på nederbördsmängd, dels lokalt beroende på kalkstenbergets spricksystem samt i vilken mån märgel
förekommer i området, dvs. grundvattnets nivå kan variera inom en relativt begränsad
area. Vidare påverkas nivåerna inom brunnsområdet av mängden uttaget vatten. I Figur
11 redovisa nivåvariationer i två av uttagbrunnarna under 2017-2019. I figuren
redovisas även en tidserie från SGU:s nivåövervakningsprogram på Gotland. Data
redovisas för mätstationen Gothem Kaupungs (108:1) vars brunn är ca 60 meter djup
och belägen ca 1 kilometer meter nordväst om brunnsområdet (SGU, 2019).
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Figur 11
Nivåvariationer (2017-2019) i grundvatten inom brunnsområde samt
jämförelse med naturliga variationer i området (SGU:s nivåövervakningsprogram).
I SGU:s referensstation, som bedöms opåverkat av uttaget i Åminne, varierar grundvattennivåerna 2-3 meter över året. Inom brunnsområdet är variationen betydligt större,
ca 8 meter. Efter sommarperioden sker dock en återhämtning av nivåerna i takt med
återhämtningen i referensstationen.
Inför tillståndsprövningen genomfördes provpumpningar 2008 och 2009. Mätningar av
grundvattennivåer genomfördes i Region Gotlands egna brunnar och i 13 stycken
kontrollbrunnar, dvs enskilda brunnar inom Åminne med omnejd.
Provpumpningarna påbörjades med pumpning i en brunn vid brunnsplats 1 den 24 juni
2009. Grundvattennivån i pumpbrunnen låg på nivån ca +2 till +3,5 under provpumpningsperioden. Denna pumpning avslutades den 3 november 2009. Den pågick
således drygt 4 månader. Uttaget från denna brunn uppgick till 70 m3/dygn (3 m3/h eller
knappt 1 L/s).
Baserat på uppmätta grundvattennivåer innan provpumpstart den 24 juni konstaterades
att flödet är ostlig mot kusten men att det fanns en tydlig avsänkningstratt kring
brunnarna vid brunnsplats 3 då uttag skedde för att förse Åminne med dricksvatten.
Efter ca 1 veckas provpumpning hade grundvattennivåerna sjunkit i stora delar av
grundvattenmagasinet. Grundvattennivåerna var som lägst den 30 juni denna sommar.
Efter ytterligare 3 veckor var flödesbilden likartad, dock konstaterades att nivåerna
inom brunnsområdet var något högre, generellt 1 meter högre, trots fortsatt provpumpning.
Sett över hela brunnsområdet beräknas den hydrauliska gradienten från väst till öst på
ca 0,004 till 0,005 m/m. Lokalt i anslutning till uttagsbrunnar beroende på uttagen
mängd och årstid kommer gradienten att variera. För de hydrogeologiska beräkningarna
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antas dock de dimensionerande gradienterna in mot uttagbrunnarna vara i medeltal
0,005 m/m då beräkningarna utförs för grundvattenströmning inom hela brunnsområdet.
Grundvattennivåerna påverkades förutom av provpumpningen även av andra uttag och
av eventuell grundvattenbildning. Normalt sett sker ingen eller mycket liten grundvattenbildning under sommaren. Att grundvattenbildningen uteblir eller är försumbar
beror framförallt på hög avdunstning och på växternas upptag av vatten. Normalt sett är
det därför underskott på vatten sommartid. Underskott av vatten uppstår således när
vattenbehovet är som störst och det är därför inte ovanligt att vattenbrist uppstår
sommartid på Gotland. Vattenförsörjningen sommartid måste därför helt förlita sig på
magasinerat vatten i berggrunden. Detta ställer således krav på att det finns erforderlig
mängd magasinerat vatten i berggrunden eftersom ingen nybildning av grundvatten
sker.
Årsmedelnederbörden i kustnära områden på Gotland är ca 500 mm/år. SMHI har
beräknat medelnederbörden, dvs den del av nederbörden som är tillgänglig för
grundvattenbildning, för ett antal mätstationer på Gotland. Nettonederbörden i Herrvik,
en av SMHI:s närmaste mätstationer som ligger vid kusten ca 20 km söder om Åminne,
beräknas till ca 140 mm. I Figur 12 redovisas nederbörd och nettonederbörd fördelat på
månader. Vidare gäller generellt att där jordtäcket är tunt samt att berggrunden är
uppsprucken och kartsvittrad kan nästan hela nettonederbörden bilda grundvatten. Inom
områden med i huvudsak täta jordar, ex moränlera, bedöms endast en mindre del av
nettonederbörden bilda grundvatten (SGU, 2003).
Avseende grundvattenbildning till kalkberggrund på Gotland antas generellt att den
utgör ca 10 % av grundvattenbildningen till jordlagren, dvs generellt 20 mm baserat på
en nettonederbörd på 200 mm (SGU, 2017).

Figur 12
Månadsvis fördelning av medelnederbörd och nettonederbörd i Herrvik
(SMHI och SGU).
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I miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan antogs en grundvattenbildning på
50 mm. Vattenbalansen baserades på att grundvattendelarna för täktens tillrinningsområde sammanfaller med ytvattendelarna i nedersta delen av Gothemsåns
avrinningsområde. Baserat på ett avrinningsområde på ca 10 km2 beräknades en total
grundvattenbildning på 1400 m3/dygn (Akvanovum, 2014).
För att undersöka om det skedde någon nybildning under sommaren 2009 inhämtades
nederbördsuppgifter från SMHI:s närmaste nederbördsstationer. Den okorrigerade
nederbörden i Herrvik uppgår till 488 mm för perioden 1961-1990. Vidare är stationen i
Hejnum belägen ca 10 km nordväst om Åminne. Den okorrigerade nederbörden i
Hejnum uppgår till 600 mm för perioden 1961-1990. Mest representativ för
nederbörden i Åminne bedöms dock Herrvik vara pga av det kustnära läget.
Dock upphörde mätningarna i Herrvik 2011 varför representativa nederbördsdata istället
tas från mätstationen i Hejnum vid analyser som utförs för perioder från 2012 och
framåt.
Den sammanlagda nederbörden under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2009 var
relativt riklig, Tabell 4. Vid stationen i Herrvik registrerades stora nederbördsmängder
under juli medan juni och augusti var relativt torra. Det var framförallt två regniga dygn
i juli som medförde att nederbörden blev riklig. Det första nederbördstillfället inträffade
8 juli 2009 när det föll hela 76,0 mm och det andra den 23 juli med en nederbördsmängd av 35,6 mm. Månadsnederbörden under de tre sommarmånaderna juni, juli och
augusti var således högst i juli. I juni och augusti var nederbörden lika eller lägre än
normalnederbörden för respektive månad.
Tabell 4
Registrerad nederbörd under perioden för provpumpningen juni-augusti
2009 samt normalnederbörd för perioden 1961-90.
Juni

Juli

Augusti

Registrerad
nederbörd 2009 i
mm*

36,7

151,9

27,6

Normalnederbörd*

34

47

48

Normalnederbörd**

34

60

61

* Herrvik (SMHI station 7825)
** Hejnum (SMHI station 7842)

De stora nederbördsmängderna som föll den 8 juli 2009 kan observeras genom
mätningarna som visar att grundvattennivåerna höjs. Nivåerna efter nederbördstillfället
planar sedan ut och är relativt konstanta fram till den senare delen av juli. Det kan
konstateras att de stora nederbördsmängderna, som framförallt föll den 8 juli, hade en
gynnsam effekt på grundvattenbildningen i detta område.
Från år 2009 har vattentäkten varit i full drift. Nederbördsmängderna under
sommarmånaderna juni, juli och augusti under åren 2010, 2011 och 2012 har varit
relativt riklig och över normalvärden. År 2013 var nederbördsfattig med en nederbördsmängd som var lägre än normalt. Nederbörden under sommaren 2014 har legat nära det
normala. Under sommarperioderna 2015 till 2018 har 2015 och 2017 legat relativ nära
det normala medan 2016 och 2018 var nederbördsrik respektive nederbördsfattig. Dock
har ingen rapportering skett om vattenbrist eller försämrad vattenkvalitet.
I Figur 13 och Figur 14 visas nivåvariationer i täktens brunnar i förhållande till pumpad
mängd råvatten respektive nederbörd.
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Figur 13
Nivåvariationer (2015-2019) i grundvatten inom brunnsområde samt
jämförelse med uttag av råvatten.

Figur 14
Nivåvariationer (2015-2019) i grundvatten inom brunnsområde samt
jämförelse med månadsnederbörd.
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Baserat på resultat från provpumpning samt från kontinuerliga mätningar av nivåvariationer konstateras att Gothemsån troligen inte har någon betydande direkt
hydraulisk kontakt med grundvattenmagasinet i berg i Åminne. Om det fanns en
hydraulisk kontakt skulle nivåvariationerna varit mer stabila under provpumpningen. En
förklaring till begränsad hydraulisk kontakt kan vara att tätande lerlager finns under den
huvudsakliga sträckan av ån vilket försvårar en god och direkt hydraulisk kontakt. En
hydraulisk kontakt med ån och bergöverytan/grundvattenmagasinet kan dock inte uteslutas i partier med genomgående genomsläppliga jordar alternativt berg i dagen längs
med åsträckningen. I de östra delarna av brunnsområdet visar genomförd geoteknisk
undersökning (Pentacon 2017) på genomsläppligt material vilken ökar förutsättningarna
för hydraulisk kontakt mellan ån och grundvattenmagasinet i berg.
Region Gotland har tagit fram en sårbarhetskarta. Kartan visar jordlagrens infiltrationsbenägenhet och därmed sårbarheten för det underliggande grundvattnet. Sårbarheten
indelas i 5 klasser. De områden som har bedömts tillhöra klass 1 är områden med hög
sårbarhet där risker med utsläpp är stor. I Figur 15 och Tabell 5 redovisas
sårbarhetskartan över Åminne samt definition av sårbarhetsklasser.

Figur 15
Sårbarhetskarta avseende jordlagrens infiltrationsbenägenhet och därmed
sårbarheten för det underliggande grundvattnet.
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Tabell 5
Definition av sårbarhetskartans klasser avseende jordlagrens
infiltrationsbenägenhet.
Klass

Beskrivning

1

Berggrund i dagen eller överlagrad av tunt, < 1 m jordtäcke,

2

Berggrund överlagrad av tjockare, > 1 m jordtäcke med stor genomsläpplighet
(sand och/eller grus)

3

Berggrund överlagrad av tjockare, > 1 m jordtäcke med liten genomsläpplighet
(morän, moränlera, lera)

4

Berggrund överlagrad av tjockare, >1 m jordtäcke med liten genomsläpplighet
(morän, moränlera, lera), som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet (sand och/eller grus)

5

Berggrund överlagrad av tjockare, >1 m jordtäcke med liten genomsläpplighet
(morän, moränlera, lera) som i sin tur överlagras av bleke och/eller organiska
jordarter (torv, gyttja)

Sårbarhetskartan visar att brunnsområdet samt omgivningarna kring Gothemsån och
Åminne i huvudsak tilldelats sårbarhetsklass 2, dvs berggrund överlagrad av tjockare, >
1 m jordtäcke med stor genomsläpplighet (sand och/eller grus).
Dock de visar geotekniska undersökningarna samt brunnsprotokoll från borrningarna av
täktens brunnar på relativt täta jordar, moränlera/lerig morän i de djupare jordlagren i de
centrala och södra delarna av brunnsområdet. Dvs de ytliga genomsläppliga jordarna är
till viss del underlagrade av tätare jordar vilket begränsar infiltrationen till berggrunden.
Det bedöms att områden där genomsläppliga jordar underlagras av tät lermorän i
huvudsak förkommer i områden med större jorddjup, Figur 10. I den östra delen av
brunnsområdet konstateras dock genomgående genomsläpplig sand.
Vid fältbesök konstateras att Gothemsåns botten ställvis utgörs av berg i dagen på grund
av erosion. Dock omges Gothemsån av branta strandvallar varför område med berg i
dagen begränsas till åfårans bredd. Ett mindre område centralt inom brunnsområdet
konstateras även utgöras av mycket tunt jordtäcke alternativt berg i dagen. Vid fältbesök
noterades uppstickande hällar. Området sammanfaller med ett höjdområde.
En lokal justering av sårbarhetskartan har således utförts för området kring Åminne,
Figur 16. Dock baserats justeringarna på ett fåtal borrpunkter samt översiktliga
observationer i fält varför justeringar och avgränsningar är relativt grova.
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Figur 16
i berg.

Justerad sårbarhetskarta anpassad för risk för infiltration till grundvatten

Bestämning av hydraulisk konduktivitet baserat på kornstorleksfördelningarna ger en
grov uppskattning av storleksordningen på den hydrauliska konduktiviteten i jord.
Utgående från de jordartsanalyser som gjorts i samband med den geotekniska
undersökningen 2016 har den hydrauliska konduktiviteten (K) beräknats med hjälp av
Kozeny-Carmans ekvation (Odong, 2008), Tabell 6. Ekvationen förutsätter bl a
kännedom om den effektiva kornstorleken (d10) som motsvarar den fraktion som 10
viktsprocent av jorden är finare än.
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Tabell 6
Beräknad hydraulisk konduktivitet utgående från kornstorleksfördelning.
Provpunkternas läge framgår av Figur 10. Bestämning av kornstorleksfördelning har
endast utförts för redovisade djup. Ytligare jordlager utgörs av mer genomsläppliga
jordar.
Punkt

Djup (m)

Jordart

d10 (mm)

K (m/s)

Lerhalt2

1

0,5-1

sandig siltig Lera

0,0011

3·10-9

23 %

2

3,5-4

siltig Lera

0,0011

3·10-9

27 %

3

1,5-2

sandig siltig Lera

0,0011

2·10-9

16 %

4

2-3

sandig siltig Lera

0,002

1·10-8

12 %

5

2-4

Sand

0,125

3·10-4

0%

1) d10 underskrider rapporteringsgränsen 0,002 mm. d10 approximerats till 0,001 mm.
2) halt av material < 0,002 mm

Konduktiviteten i provpunkterna med moränlera (punkt 1-4) beräknas ligga inom
intervallet 2·10-9 till 1·10-8 m/s. Konduktiviteten i provpunkten med sand (punkt 5)
beräknas till 3·10-4 m/s. Bestämning av hydraulisk konduktivitet baserat på kornstorleksfördelningarna ger en grov uppskattning av storleksordningen på den
hydrauliska konduktiviteten. En jämförelse av de beräknade konduktiviteterna med
litteraturdata för lerig morän visar att storleksordning av den hydrauliska
konduktiviteten är rimlig, Tabell 7.
Tabell 7

Litteraturdata på hydraulisk konduktivitet för några olika jordar.

Jordart

K (m/s)1)

Lera

10-12 – 10-9

Moränlera (lerhalt > 15%)

10-11 – 10-9

Lerig morän (lerhalt 5-15 %)

10-10 – 10-8

Morän (allm.)

10-11 – 10-5

Effektiv porositet2)

0,01 – 0,1

1) NV, 2002
2) Carlsson och Gustafson, 1991

Sammanfattningsvis antas den hydrauliska konduktiviteten för moränleran till 5·10-9
m/s och den effektiva porositeten antas till 0,05 %.
Kalkberggrundens regionala hydrauliska konduktivitet, i de övre 30 metrarna, uppges
till cirka 1·10-6 till 3·10-6 m/s i området kring Åminne (SGU, 2013). Dock kan
genomsläppligheten i kalkstensberget variera stort pga av stora och lokala skillnader
både vertikalt och horisontellt avseende sprickighet.
Flöde (Q) från kapacitetsbestämning vid brunnsborrning kan användas för att beräkna
transmissivitet (T) och hydraulisk konduktivitet (K). Konduktivitet (m/s) är ett mått på
hur lätt grundvatten kan flöda genom hålrummen/porerna i ett givet geologiskt material.
Transmissivitet (m2/s) är ett mått på hur mycket vatten som kan flöda genom ett
geologiskt material med en viss hydraulisk konduktivitet och en viss mäktighet. Vid
beräkningen antas en avsänkning (m) gälla under kapacitetsbestämningen. Exempel på
hur T beräknas från kapacitetsbestämning av borrhål är (Ryd, 2017):
𝑄

𝑇 = 𝑠 ∙ 0,8

ekvation 1

s (m) avser avsänkning under kapacitetsbestämningen
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𝑇 = 0,076 ∙ 𝑄1,1026

ekvation 2

där K sedan beräknas enlig:
𝑇

𝐾=𝑏

ekvation 3

b (m) avser mäktighet på det vattenförande lagrets mäktighet
SGU samlar in information från borrning av nya brunnar där uppgifter om bla kapacitet
(Q), lokalisering och djup dokumenteras. Således kan underlag från SGU:s
brunnsarkivet användas för att bestämma genomsläppligheten i berggrunden kring ett
avgränsat område. Ekvation 1 förutsätter dock kännedom om avsänkningen. Då
avsänkningen (s) generellt inte uppmäts vid brunnsborrning får denna antas, exempelvis
att avsänkningen är lika stor som borrhålslängden.
Ekvation 2 bygger på en studie, baserad på en statistisk bearbetning och modellering av
data från borrningar och provpumpningar i både kristallint och sedimentär berggrund.
Bl a genomfördes provpumpningar på Gotland där analys utfördes baserat på flöde och
avsänkning. Syftet med studien var bl a att ta fram ett samband mellan kapacitet från
kapacitetsbestämning vid brunnsborrning och transmissivitet. Det framtagna sambandet
bedömdes, baserat på tillgängligt underlag, ge den bästa skattningen av transmissivitet
från kapacitetsbedömning för både kristallin och sedimentär berggrund (Ryd, 2017).
Analys av data från brunnsarkivet har genomförts genom studie av brunnar inom en
radie om cirka 1,5 kilometer kring brunnsområdet i Åminne. Antalet brunnar inom
radien uppgick till ca 30 brunnar. Dock har brunnar överstigande 60 meters djup tagits
bort från analysen då uttagsbrunnarnas djup varierar mellan 30 till 40 meter. Beräknad
hydraulisk konduktivitet på dessa data ger det geometriska medelvärdet Kg=1∙10-6 m/s.
I Figur 17 redovisas beräknad konduktivitet mot brunnsdjupet för respektive brunn.
I figuren kan noteras att genomsläppligheten avtar med djupet. Detta gäller generellt i
berg och förklaras främst med att bergspänningarna ökar med djupet. Det medför att
sprickfrekvensen avtar med djupet. Vidare är ytliga spricksystem påverkade av
vittringsprocesser samt att avlastningsspänningar från inlandsisen även kan skapa
spricksystem.
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Figur 17
Plottade beräknade konduktiviteter mot brunnsdjupet för respektive
enskild brunn samt beräknat geometriskt medel av den hydrauliska konduktiviteten.
Beräkningen baserad på data för brunnar (SGU:s brunnsarkiv) inom 1,5 km radie från
Åminne brunnsområde. I figuren redovisas även beräknade konduktiviteter för
uttagsbrunnar baserat på provpumpningsförsök.
Baserat på resultat från provpumpningen som genomfördes under perioden 2009-2010
har den hydrauliska konduktiviteten beräknats enligt ekvation 1. Provpumpningarna
genomfördes i två uttagsbrunnar i anslutning till brunnsplats 1 respektive brunnsplats 2.
Pumpningarna vid brunnsplats 1 pågick under drygt 4 månader (sommar-höst 2009).
Under denna period uppgick uttaget till ett konstant flöde på ca 70 m3/dygn.
Avsänkningen varierade mellan ca 4-5 meter. För beräkningarna har en avsänkning på
4,5 meter valts. Beräknad hydraulisk konduktivitet baserat på dessa data ger en
hydraulisk konduktivitet på ca K=6∙10-6 m/s.
Pumpningarna vid brunnsplats 2 pågick under drygt 4,5 månader (vinter 2009-vår
2010). Under denna period uppgick uttaget till ett flöde på ca 75 m3/dygn.
Avsänkningen låg på ca 1 meter. Beräknad hydraulisk konduktivitet baserat på dessa
data ger en hydraulisk konduktivitet på ca K=1∙10-5 m/s.
I Figur 17 konstateras att genomsläppligheten baserat på resultat från provpumpningen
är något högre än medelvärdet baserat på data från SGU:s brunnsarkiv. Som underlag
för beräkningarna av vattenskyddsområde har en hydraulisk konduktivitet på K=7∙10-6
m/s valts.
Den effektiva porositeten, dvs den del av porvolymen som är tillgänglig för grundvattenströmning, uppges generellt till cirka 0,01-0,05 % i Gotländsk kalkberggrund.
Områden med större por- och sprickvolym (0,1 – 0,3 %) bedöms finnas, exempelvis i
anslutning till områden med mer uppsprucket berg eller karstvittring. I kalkberggrunden
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på Gotland är den tillgängliga porvolymen för magasinering av vatten liten samtidigt
som genomsläppligheten är stor. Generellt gäller även att vid högre hydraulisk
konduktivitet kan större por- och sprickvolym antas (SGU, 2003). Som underlag för
beräkningarna av vattenskyddsområden antas den effektiva porositeten till 0,1 %.

4.5

Hydrologi

Åminne vattentäkt ligger inom Gothemsåns huvudavrinningsområde. Gothemsåns
avrinningsområde uppgår till ca 480 km2 har en årlig medelavrinning på ca 3,9 m3/s.
Ån mynnar i Östersjön vid Åminne och sträcker genom brunnsområdet. Avståndet från
ån till närmaste uttagsbrunn är ca 180 meter.
Inga kontinuerliga mätningar av Gothemsåns flöde i Åminne finns tillgängliga. Dock
har vattenföringen i Åminne modellerats fram av SMHI baserat på tidserier av
observerad vattenföring och närliggande klimatdata, bl a mäts flöde i Gothemsån vid
Hörsne som är beläget ca 10 km uppströms Åminne.
Vattenföringen i Gothemsån varierar mycket från år till år samt att det är stora
skillnader beroende på årstid. I Figur 18 och Tabell 8 ges vattenföring för Gothemsån
vid Åminne. Vattenföringsdata baseras på modellberäkningar för perioden 1981 till
2012 (VISS, 2019). Medelflödet i Gothemsån vid Åminne för perioden beräknas till ca
3,9 m3/s.
Gothemsån Åminne
Vattenflöde per månad i m3/s (modellerat) vid mynning i Östersjön(1981-2012)
VISS/SMHI
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Figur 18
Gothemsån vid Åminne – modellerat vattenflöde per månad för perioden
1981 till 2012 (VISS/SMHI).
Som underlag för bestämning av vattenskyddsområdet används rinntider i vattendrag.
Med rinntid avses den tid det tar för en eventuell förorening att transporteras fram
genom vattendraget till vattentäkten. Rinntiden beräknas från vattenhastigheten som
främst beror av flödet, vattendragets luntning och bottens beskaffenhet.
Medelhastigheten (Vmedel) i ett vattendrag erhålls ut flödet delat med tvärsnittsarean.
Dock är den verkliga transporttiden generellt högre än medelhastigtenen (Vmax) då
hastigheten fördelas olika i tvärsektionen i ett vattendrag, exempelvis på grund av
bromsande friktion från vattendragets botten. I en tvärsektion av ett vattendrag kan
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förhållandet mellan medelhastigheten och den maximala vattenhastigheten beräknas
enlig (Naturvårdverket, 2010):
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥
I Naturvårdverkets handbok anges standardvärden för k-värdet för uppskattning av
sambandet mellan maximal vattenhastighet och medelhastiget. Värdet varierar mellan
0,5 till 0,8 beroende på bottens beskaffenhet. För Gothemsån väljs ett värde på 0,6 som
motsvarar något ojämn botten.
I Tabell 8 redovisas beräknade medelflöden och hastigheter för perioden 1981-2012.
Medelhastigheter beräknat baserat flöden på ett antaget vattendjup på 0,3 och 1,5 meter
för låg- respektive högvattenflöde. Bredden på ån antas till ca 10 meter. Därefter har
värden på den maximala hastigheten beräknats för de båda fallen.
Tabell 8

Beräknade medelflöden och vattenhastigheter i Gothemsån.
Flöde och vattenhastighet
Flöde

(m3/s)

Vmedel (m/s)

Vmax (m/s)

Medel av månadsmin

0,7

0,2

0,4

Medel av månadsmax

12

0,8

1,3
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5

Planbestämmelser och skyddade områden

5.1

Gällande planer

Den gällande översiktsplanen för Region Gotland är ”Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun 2010–2025”, som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, §
79 och vann laga kraft 2010-07-15. I översiktsplanen är Åminne utpekat som turistzon
och utredningsområde för turismverksamhet. Det finns inget i översiktsplanen som
strider mot den kommunala vattentäkten.
De centrala delarna av Åminne är detaljplanelagt. Samtliga av täktens uttagsbrunnar
samt vattenverket ligger utanför detaljplanelagt område.

5.2

Vattendom och vattenskyddsområde

Några kända tillstånd avseende vattenverksamhet förutom Region Gotlands tillstånd
(Mål nr M 4106-14) finns inte inom aktuellt område. Det finns inte heller några
vattenskyddsområden.

5.3

Riksintressen

Gotlandskusten utgör ett riksintresse för naturvård och är riksintresse för friluftsliv.
Riksintresset Gotlandskusten följer i stort sett strandskyddet. Området närmast
Gothemsån är riksintresse för naturvård. Nordväst om brunnsområdet finns riksintresse
för kulturmiljövård. Utbredningen av riksintressena för naturvård och friluftsliv samt
kulturmiljövård baseras på Naturvårdverkets miljödataportal respektive Länsstyrelsens
Geodatakatalog. Av Figur 19 nedan framgår områden omfattande riksintresse för
naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.
Ingen av uttagsbrunnarna ligger inom något område av särskilt intresse. Ej heller
ledningsdragningen mellan brunnar och vattenverk berör område av särskilt intresse.
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Figur 19

Riksintressen vid Åminne.

Avseende militära riksintressen konstateras att Åminne inte berörs av ett sådant
(Försvarsmakten, 2018).

5.4

Naturreservat

Naturreservatet Gotlandskusten omfattar hela den strandskyddade delen av Gotlands
kust. Reservatsområdets bredd varierar mellan 100 och 300 m. Vid kusten vi Åminne
uppgår bredden till 100 m. I Figur 20 visas utbredningen av reservatet i anslutning till
Åminne. Utbredningen baseras Naturvårdverkets kartverktyg Skyddad natur.
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Figur 20

Naturreservat vid Åminne.

Ingen av uttagsbrunnarna ligger inom naturreservatsområde. Ej heller
ledningsdragningen från de nya brunnarna till vattenverket vid de två äldre brunnarna
berör naturreservatsområde.

5.5

Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små
mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Det finns två former av biotopskyddsområde. Den ena formen utgörs av
vissa lätt identifierbara små biotoper som är generellt skyddade som
biotopskyddsområden i hela landet. Den andra formen utgörs av biotoper som
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun i det enskilda fallet får besluta ska utgöra
ett biotopskyddsområde (Naturvårdverket, 2012).
I området har Skogsstyrelsen pekat ut ett antal skogliga biotopskyddsområden, Figur 21.
Utbredningen baseras Naturvårdverkets kartverktyg Skyddad natur.
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Figur 21

Skogliga biotopskyddsområden i Åminne.

Ingen av uttagsbrunnarna ligger inom biotopskyddsområde. Ej heller ledningsdragningen mellan brunnar och vattenverk berör biotopskyddsområde.

5.6

Fornlämningar

Ett antal kända fornminnen ligger inom det aktuella området. Av nedanstående karta
framgår kända fornminnen i Åminne med omnejd, Figur 22. Omfattning och
lokalisering av fornminnen baseras på Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök.
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Figur 22

Fornlämningar i Åminne.

Minsta avstånd från en uttagsbrunn är ca 80 m från närmast kända fornminne.

5.7

Motstående intressen

Det finns inga kända vattenuttag eller tillstånd för vattenuttag från Åminne med omnejd
förutom enskilda vattentäkter. De flesta fastigheter är dock anslutna till det kommunala
vattenverket.
Övriga motstående intressen finns upptagna i kapitlet avseende inventeringen av
potentiella föroreningskällor.
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6

Föreslaget vattenskyddsområde

6.1

Allmänt om skyddszoner

I följande tre avsnitt sammanfattas kort de principer som bör gälla för framtagning av
skyddszoner enligt Naturvårdverket Handbok 2010:5.
6.1.1

Vattentäktzon

Vattentäktzonen säkerställer närskyddet för vattentäkten och kan avgränsa ett område
kring en eller flera uttagsbrunnar. Vattentäktzonen skyddas på lämpligt sätt med en
fysisk avgränsning, ex en låst inhägnad. Den enda verksamheten som bör förekomma
inom vattentäktzonen är vattentäkt och zonen bör endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren.
6.1.2

Primär skyddszon

Den primära skyddszonen avgränsas så att riskerna för akut förorening minimeras. Vid
akut förorening ska åtgärder hinna vidtas innan spridning sker till vattentäktszon och
uttagsbrunnar. Den primära skyddszonen ska skyddas mot sådan markanvändning och
verksamheter som kan medföra risk för förorening av grundvattnet.
För grundvattentäkter i berg bör utgångspunkten vara att den primära skyddszonen
omfattar de mest sårbara inströmningsområdena, åtminstone dem som är belägna inom
det område där bedömd uppehållstid i grundvattenzonen är mindre än 100 dygn.
6.1.3

Sekundär skyddszon

Den sekundära skyddszonen bör skyddas mot sådan markanvändning och verksamheter
som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Ett lägsta krav på den sekundära
zonens utbredning är att avgränsningen är utformad så att uppehållstiden för
grundvatten i jord från skyddszonen yttre gräns till vattentäkten har en beräknad
uppehållstid på minst ett år.
För grundvattentäkter i berg bör den sekundära zonens utbredning åtminstone omfatta
de sårbara inströmningsområden som eventuellt inte inkluderas i primär zon.
6.1.4

Tertiär skyddszon

Den tertiära zonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av
övriga zoner. Det generella syftet med den tertiära skyddszonen är att
vattenskyddsområdet även omfattar mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett längre tidsperspektiv.

6.2

Vattentäktzon

Inrättande av en administrativ vattentäktzon runt intagspunkt bör undvikas eftersom
uppgiften om intagspunktens läge kan vara olämpligt att samla och sprida då dessa
betraktas som skyddsobjekt (HAV, 2019). Det föreslås således att en formell
vattentäktzon inte upprättas.
Det ska dock säkerställas att ingen annan verksamhet än vattentäkt (drift- och
skötselarbete) förkommer i anslutning till brunnsplatserna samt att relevanta fysiska
skydd finns.
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6.3

Primär skyddszon

För uppskattning av den primära skyddszonens storlek kan följande samband tillämpas
(Naturvårdsverket, 2011). Ekvation 4 baseras på att den genomsnittliga uppehållstiden i
grundvattenmagasinet erhålls ur en beräkning av den nominella uppehållstid som
grundvattenmagasinets aktiva volym motsvarar, vid ett visst uttag. Den nominella
uppehållstiden innebär den tid det teoretiskt tar för grundvattnet att ta sig från den yttre
randen för grundvattenmagasinets aktiva volym (vid ett visst uttag) till uttagsbrunnen
om hela den andel av magasinets volym som kan dräneras på vatten (effektiv porositet)
utnyttjas. Beräkningen förutsätter antagande om ett homogent grundvattenmagasin.
𝑄∙𝑡

𝑟2 = 𝜋 ∙ 𝑏 ∙ 𝑛𝑒

ekvation 4

Där
r = radien (m)
Q = uttagen vattenmängd (m3/dygn)
t = uppehållstid (dygn)
b = det vattenförande lagrets mäktighet (m)
ne = effektiv porositet (-)
Beräkningar av radien för den primära skyddszonen baseras på ett totalt uttag av
råvatten på 175 m3/dygn. Detta uttag baseras på högsta tillståndsgivna uttag. Eftersom
de båda brunnsplatserna, där uttag sker, ligger ca 600 till 650 meter från varandra
beräknas en teoretisk radie för en uppehållstid på 100 dygn för var och en av
brunnsplatserna. Vidare fördelar sig uttaget mellan brunnsplatserna olika (60 respektive
40 % av det totala uttaget). I Tabell 9 redovisas förutsättningar och resultat för
beräkning av radie av primär skyddszon baserat på nominell uppehållstid.
Tabell 9
4).

Beräkning av radie på primär skyddszon baserat på uppehållstid (ekvation

Brunnsplats

Beräkningsförutsättningar

Beräknad radie

1

Q = 105 m3/d
t = 100 d
b = 25 m
ne = 0,1 %

370 m

3

Q = 70 m3/d
t = 100 d
b = 25 m
ne = 0,1 %

300 m

Vidare kan skyddszonen storlek bedömas baserat på grundvattnets strömningshastighet
(ekvation 5), dvs grundvattnets nettohastighet eller transporthastighet som utgör den
hastighet med vilken en vattenpartikel transporteras mellan två punkter i ett
grundvattenmagasin (Naturvårdverket 2011). Grundvattnets strömningshastighet
beräknas baserat på Darcys lag. Strömningshastigheten beror bl.a. på det geologiska
materialets hydrauliska konduktivitet och hydrauliska gradient samt effektiv porositet.
Uppskattning av hydraulisk konduktivitet och hydraulisk gradient baseras bl a på
utvärdering av utförd provpumpning.
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𝑣=

𝐾∙𝑖
𝑛𝑒

ekvation 5

Där
K = hydraulisk konduktivitet (m/s)
i = hydraulisk gradient (m/m)
Baserat på strömningshastigheten kan därefter ett transportavstånd motsvarande en
given rinntid beräknas och användas för avgränsning av skyddszonen. En hydraulisk
gradient mot uttagsbrunnarna antas till ca 0,005 m/m. Det är denna gradient som ligger
till grund för beräkningarna av den potentiella transporthastigheten. I Tabell 10
redovisas förutsättningar och resultat för beräkning av radie av primär skyddszon
baserat på grundvattnets strömningshastighet.
Tabell 10
Beräkning av transportavstånd för avgränsning av primär skyddszon
baserat på grundvattnets strömningshastighet (ekvation 5).
Rinntid

Beräkningsförutsättningar

Hastighet

Transportavstånd

100 dygn

K=7∙10-6 m/s
i = 0,005 m/m
ne = 0,1 %

3 m/d

300 m

6.4

Sekundär skyddszon

För uppskattning av den sekundära skyddszonen, dvs en uppehållstid på 365 dagar,
tillämpas ekvation 4 och 5. I övrigt är beräkningsförutsättningarna samma som för den
primära zonen. I Tabell 11 och Tabell 12 framgår förutsättningar och resultat för
beräkning av radie för sekundär skyddszon.
Tabell 11
Beräkning av radie på sekundär skyddszon baserat på uppehållstid
(ekvation 4).
Brunnsplats

Beräkningsförutsättningar

Beräknad radie

1

Q = 105 m3/d
t = 365 d
b = 25 m
ne = 0,1 %

700 m

3

Q = 70 m3/d
t = 365 d
b = 25 m
ne = 0,1 %

570 m

Tabell 12
Beräkning av transportavstånd för avgränsning av sekundär skyddszon
baserat på grundvattnets strömningshastighet (ekvation 5).
Rinntid

Beräkningsförutsättningar

Hastighet

Transportavstånd

365 dygn

K=7∙10-6 m/s
i = 0,005 m/m
ne = 0,1 %

3 m/d

1100 m
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Då gradienten minskar med avståndet från uttagbrunn bedöms dock att avgränsning av
den sekundära zonen baserat på grundvattnets strömningshastighet blir en överskattning
relativt avgränsning baserat på uppehållstid.
Som stöd för bedömning av skyddszon kan även en bedömning göras baserat på en
vattenbalans, dvs medelvattenuttaget i relation till grundvattenbildningen. Beräkningen
ger en uppskattning av tillrinningsområdets minsta storlek. I ekvation 6 beräknas radien
på en erforderlig cirkulär infiltrationsyta som krävs vid en årlig grundvattenbildning och
en viss uttagen vattenmängd.

𝑟2 =

𝑄 ∙ 365
𝜋 ∙ 𝐺𝑉𝐵 ∙ 0,001

ekvation 6

där
r = radien (m)
Q = uttagen vattenmängd (m3/dygn)
GVB = grundvattenbildning (mm)
Avseende grundvattenbildningen antogs i samband med miljökonsekvensbeskrivningen
en grundvattenbildning på 50 mm. Vattenbalansen baserades på att grundvattendelarna
för täktens potentiella tillrinningsområde sammanfaller med ytvattendelarna i nedersta
delen av Gothemsåns avrinningsområde. Tillrinningsområde storlek beräknades till ca
10 km2 vilket gav en total grundvattenbildning på ca 1400 m3/dygn. Det konstaterades
således att det i vattendomen sökta uttaget sannolikt endast torde utgöra en liten del av
grundvattenbildningen i området. I föreliggande beräkningar bedöms att
förutsättningarna för grundvattenbildning varierar inom området pga att bergöverytan
överlagras av jord med olika täthet. Det antas att en lägre grundvattenbildning sker
inom i området för brunnsplats 1 då bergöverytan delvis är täckt med moränlera samt att
grundvattenbildningen inom området för brunnsplats 3 är högre då jordlagren
genomgående utgörs av genomsläppliga jordar. Vidare kan grundvattenbildningen till
berg öka vid avsänkning av grundvattennivån. Det är dock osäkert hur mycket eftersom
andra faktorer än den hydrauliska gradienten kan vara begränsande.
En grundvattenbildning på 30 mm antas för området kring brunnsplats 1 och 50 mm för
området kring brunnsplats 3. Detta kan jämföras med att grundvattenbildning till
kalkberggrund på Gotland antas generellt vara 20 mm under opåverkade förhållanden.
Enligt prognosticerat framtida behov varierar uttaget stort mellan vår- och vintersäsong
då Åminne till stora delar utgörs av sommarboende (idag sker ett årligt uttag på ca
14 000 m3). Det prognosticerade behovet sommartid uppgår till 175 m3/d och övrig tid
av året 30 m3/d. Baserat på 4 sommarmånader och 8 övriga månader beräknas ett årligt
uttag på 28 000 m3 vilket motsvarar ett dygnsmedeluttag på 80 m3/d över året. Vidare
fördelar sig uttaget mellan brunnsplatserna olika (60 respektive 40 % av det totala
uttaget).
Tabell 13

Beräkning av minsta storlek på tillrinningsområde (ekvation 6).

Brunnsplats

Beräkningsförutsättningar

Beräknad
radie

Area

1

Q = 48 m3/d
GVB = 30 mm

430 m

0,6 km2

3

Q = 32 m3/d
GVB = 50 mm

270 m

0,2 km2
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6.5

Tertiär skyddszon Gothemsån

Gothemsån passerar uttagsbrunnarna på ett närmare avstånd än avgränsningen av den
primära och sekundära zonen. Vid en eventuell förorening av Gothemsån finns därför
risk att förorenat ytvatten passerar uttagsbrunnarna på ett relativt litet avstånd. Närmaste
avstånd från en uttagbrunn till Gothemsån är ca 180 meter. Avgörande för en eventuell
föroreningspåverkan är dock den hydrauliska kontakten mellan Gothemsån och grundvattenmagasinet i berg. Den hydrauliska kontakten är dock sannolikt begränsad. Detta
stöds av resultat från provpumpningen samt jämförelse mellan analys av
bekämpningsmedel i yt- och grundvatten. Om ett vattenutbyte sker är de
koncentrationer av bekämpningsmedel som uppmätts i Gothemsån så låga de inte kan
detekteras i grundvattnet. Dock bedöms att en risk för påverkan på grundvattenmagasinet vid ett större utsläpp av exempelvis drivmedel i Gothemsån inte kan
uteslutas.
Utöver det skydd av Gothemsån som tillskapas genom den beräknade primära och
sekundära skyddszonen finns således ett behov av skydd av Gothemsån uppströms den
primära och sekundära skyddszonen. Detta skydd avser verksamheter där risker finns
för olyckor som kan medföra stora utsläpp i Gothemsån.
Som stöd för utformningen av den tertiära skyddszonen längs Gothemsån beaktas
rekommendationerna i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Enligt handboken föreslås
att den primära skyddszonen sträcker sig 50 meter från vattendraget där rinntiden är
mindre 12 timmar till vattentäktzonen. Bedömningen grundas på att tillräcklig tid ska
ges för att en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidas innan föroreningen
når vattentäktzonen.
Den sekundära zonen ska skydda ytvattendraget från föroreningsspridning via avrinning
direkt på marken och/eller via grundvattnet. Den sekundära zonen avgränsas genom:


Ett område omfattande ytvattendraget eller sjön och dess tillflöden samt all
småskalig ytvattendränering på och under mark med en maximal rinntid till den
primära zonen av 12 timmar beräknad vid en högflödessituation med en
återkomsttid av minst 10 år.

Samt av


Ett område motsvarande flödestiden uppehållstiden i mark och grundvatten av
100 dygn, dock minst ett 50 meter brett markområde kring de sjöar och
vattendrag där rinntiden till den primära zonen är mindre än 12 timmar vid en
högflödessituation. Vid de stränder där primär och sekundär zon sammanfaller,
blir sålunda den totala strandzonen minst 50 m + 50 m, dvs 100 m på vardera
sidan av vattendraget.

Rekommendationerna, i Naturvårdverkets handbok, avseende rinntid baseras på att
vattenintaget är beläget direkt i vattendraget. Då skyddszonen av Gothemsån avser att
skydda grundvattenmagasinet är inte rinntiden i ytvattendraget lika kritiskt. Det vill
säga att råvattenintaget inte är förlagt i ytvattendraget utan förlagt i uttagsbrunnar i berg
där transporttiden är betydligt långsammare. För det fall att en situation sker där
Gothemsån når föroreningsnivåer som kan innebära en risk för påverkan på
grundvattentäkten, dvs i ån ca 180 meter från uttagsbrunn, beräknas en transporttid från
ån till uttagsbrunn på 60 dygn baserat på en transporthastighet i grundvattnet på 3 m/d.

50
Page 264 of 373

Utbredningen av skyddszonen baseras på följande verksamheter eller åtgärder med risk
för större utsläpp:


Väg 624 som passerar Gothemsån i Västerbjärs ca 5 km uppströms vattentäkten.
Vägen är måttligt trafikerad och tung trafik förekommer varför olyckor inte kan
uteslutas.



Vid arbeten längs Gothemsån, exempelvis årensning, kan hantering av maskiner
under själva rensningen medföra en risk då drivmedel kan läcka ut.



I samband med jord- och skogsbruk längs Gothemsån kan hantering av maskiner
och bekämpningsmedel och växtnäringsämnen medföra en risk för läckage.

Vattenhastigheten i Gothemsån har beräknats till mellan 0,4-1,3 m/s för medel av låg
respektive högvattenflöde. En rinnsträcka på ca 5 km medför således en rinntid på 1-4
timmar, dvs betydligt lägre än 12 timmar. Därefter tillkommer transporttiden i grundvattenmagasinet mellan Gothemsån och närmaste uttagsbrunn som har beräknats till 60
dygn. Att inkludera en längre sträcka av Gothemsåns uppströms bedöms därför inte
medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar ett större skyddområde.
Känsligheten av grundvattentäkten bedöms vara störst under perioder av lågvattenflöde
då utspädningen är som lägst i Gothemsån. Störst risk för förorening av grundvattentäkten vid en olycka bör även föreligga under sommaren då grundvattennivåerna i
täkten är som lägst samt att medeldygnsflödet av trafik är som störst.

6.6

Skyddszonen utformning

Den primära zonens utformning avseende grundvatten föreslås baseras på en
uppehållstid på minst 100 dygn, dvs det teoretiskt beräknade avståndet från brunnsplats
1 och brunnsplats 3 på 370 respektive 300 meter. Detta kan jämföras med transportavståndet, baserat på grundvattnets strömningshastighet, i grundvattenmagasinet som
beräknas till 300 meter vid 100 dygn. För brunnsplats 2 ansätts även ett avstånd på 370
m.
Den sekundära zonens utformning avseende grundvatten föreslås baseras på en
uppehållstid på minst 365 dygn, dvs det teoretiskt beräknade avståndet från brunnsplats
1 och brunnsplats 3 på 700 respektive 570 meter. För brunnsplats 2 ansätts även ett
avstånd på 700 m. De beräknade radierna för den sekundära zonen kan jämföras med de
beräknade minsta storlekarna på tillrinningsområde på 430 respektive 270 meter, dvs
den sekundära zonen omfattar minsta beräknade tillrinningsområde.
Vid utformning/gränsdragning av skyddszoner avseende grundvatten har följande
beaktats:


Gränser anpassas till administrativa och naturliga gränser, t ex vägar,
markanvändningstyper och fastighetsgränser.



Där mindre fastigheter delvis ligger inom skyddszon har skyddszonen utökats
till att omfatta hela fastigheten. Detta för att undvika flera restriktionsnivåer
inom samma fastighet.



För större fastigheter, exempelvis jordbruks- och skogsfastigheter medför ett
införlivande av hela fastigheten en för stor skyddszon. I dessa fall har
avgränsningen baserats på det radiella avståndet från brunnen motsvarande
uppehållstiden.
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För de fall där skyddszonen har angränsat till en väg eller vattendrag har gränsen
förlagts till vägens eller vattendragets motsatta sida.

För avgränsning av skyddszon till Gothemsån ansätts en tertiär skyddszon som sträcker
sig 5 km uppströms täkten. Zonen ansätts till 100 meter på vardera sidan av
vattendraget.
I Figur 23 redovisas föreslagen primär, sekundär och tertiär skyddszon med
fastighetskartan som bakgrund.
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Figur 23
Förslag på primär, sekundär och tertiär skyddszon för Åminne
grundvattentäkt.
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6.7

Skyddsområdets storlek

Den totala arealen av föreslaget skyddsområde uppgår totalt till ca 3,5 km2 varav ca 1,3
km2 och ca 1,4 km2 utgörs primär respektive sekundär skyddszon baserat på
uppehållstid i grundvattenmagasinet. Ca 0,8 km2 av det totala skyddsområdet utgörs av
tertiär skyddszon baserat på risk för spridning via Gothemsån.

6.8

Vattentäktens långsiktiga tillgång

Baserat på att grundvattendelarna för täktens potentiella tillrinningsområde
sammanfaller med ytvattendelarna i nedersta delen av Gothemsåns avrinningsområde
uppskattas tillrinningsområde storlek till ca 10 km2. I ovanstående har uppskattningar
gjorts av grundvattenbildningen vilken varierar mellan 30-50 mm beroende på de lösa
jordlagrens genomsläpplighet. Beräknas den totala grundvattenbildningen inom
tillrinningsområdet erhålls således en grundvattenbildning på mellan 800-1 400
m3/dygn.
Prognosticerat grundvattenuttag (ca 80 m3/dygn, medel över året) utgör följaktligen ca
5-10 % av grundvattenbildningen. Vattentäktens långsiktiga tillgång bedöms således
långsiktigt hållbar.
Inget underlag finns framtaget för att upprätta en total uttagsbudget för tillrinningsområdet, dvs en sammanställning av samtliga uttag i enskilda brunnar inom området.
Dock kan konstateras att vid normal vattenanvändning i ett modernt hushåll bedöms
vattenförbrukningen generellt till mellan 0,1 och 0,2 m3 per person och dygn
(Livsmedelverket, 2006). För ett hushåll med fyra personer motsvarar detta 0,4-0,8
m3/dygn. Området i Åminne är bebyggt med ca 200 fastigheter varav ca 160 fastigheter
är anslutna till det kommunala drickvattennätet (Akvanovum, 2014).
En mycket grov uppskattning är således att ca 40 fastigheter hämtar sitt vatten från
enskilda brunnar vilket motsvarar en vattenförbrukning på 20-30 m3/dygn. En osäkerhet
är eventuella jordbruksfastigheter där uttaget av grundvatten är betydligt större, å andra
sidan utgörs boendet i Åminne i huvudsak av säsongsboende vilket medför en mindre
årlig förbrukning. Dock kan konstateras att, även med ett totalt uttag i enskilda brunnar
som är i samma storleksordning som prognosticerat uttag i Åminne vattentäkt, skulle
det totala uttaget utgöra enbart 10-20 % av grundvattenbildningen inom det potentiella
tillrinningsområdet.
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7

Inventering av potentiella föroreningskällor och
riskbedömning

En riskbedömning har utförts för att bedöma och kvantifiera risker för negativ påverkan
på Åminne grundvattentäkt inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
Riskbedömningen baseras på en inventering och identifiering av verksamheter och
objekt som kan påverka vattentäkten negativt.
Riskbedömningen ligger till grund för bedömningen av konsekvenser för det föreslagna
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter.

7.1

Potentiella risk- och föroreningskällor

De potentiella föroreningskällorna inom det föreslagna vattenskyddsområdet redovisas i
följande avsnitt.
7.1.1

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet är utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, annan
användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenheter för
människors hälsa, miljön eller omgivningen genom utsläpp, förorening eller buller m.m.
Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken. Ingen sådan känd
verksamhet finns dock inom skyddsområdet.
7.1.2

Lagring av petroleumprodukter

För bostäders uppvärmning, i jord och skogsbruk samt i industriella sammanhang mm,
hanteras ibland stora mängder diesel/eldningsolja. Oljan förvaras oftast i cisterner.
Både transporter till och påfyllning av cisterner innebär risker. Är inte cisterner i fullgott
skick kan läckage medföra stora risker. Utläckande diesel eller eldningsolja kan
innebära svåra konsekvenser för en vattentäkt.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) är
det krav på regelbunden besiktning av cisterner som används för lagring av brandfarliga
vätskor. Från den 1 juli 2018 är det Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor som ska
iakttas, bla krav på invallning och att tillsynsmyndigheten ska informeras om utförd
kontroll. Cisterners utformning och konstruktion har olika motståndskraft mot
korrosion. Det kan därför innebära att olika cisterner utgör olika grad av potentiella
föroreningskällor.
Enligt äldre uppgifter finns ca 5-10 cisterner i Åminne med omnejd. Dessa uppgifter är
dock väldigt osäkra eftersom ingen regelbunden tillsyn sker.
Lagring av petroleumprodukter sker även i mobila tankar. Detta torde ske mest inom
jord- och skogsbruk. Någon förteckning av mobila tankar eller av vilka inom området
som kan tänkas använda sådana finns inte. Mobila tankar ska ha sekundärt skydd i form
av invallning enligt de nya föreskrifterna. De kan ändå utgöra en risk för vattentäkten
vid spill (tankning, påfyllning, stöld).
7.1.3

Jord- och skogsbruk inklusive djurhållning

Inom jord- och skogsbruk är det spridning och hantering av bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen som utgör risker och som kan försämra vattenkvaliteten.
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Djurhållning, framförallt om det sker nära vattentäkten eller dess tillflöden, kan
bakteriellt påverka och försämra vattenkvaliteten och utgör därmed en risk, exempelvis
gödselplattor och urinbrunnar.
Upplag av bark, flis, spån och timmer kan medföra risker. Speciellt vid bevattning av
permanenta timmerupplag, som utförs för att hålla virket fuktigt så att skador av mögeloch insektsangrepp kan undvikas, kan fenoler frigöras som kan sätta stark smak på
vatten. Det finns även vissa brandrisker förknippade med att ha stora mängder timmer
lagrat på samma plats.
I föreslaget vattenskyddsområdet finns viss andel jordbruksmark, Figur 26. Jordbruksmarken är markerat med gult och omfattar både betesmark och åker. Informationen om
jordbruksmark har hämtats från jordbruksverkets databas med jordbruksblock. Den
största andelen jordbruksmark ligger inom den tertiära zonen längs med Gothemsån.
Inom området finns även skogsmark. Det är okänt hur skogen förvaltas men det kan
antas att skogsbruket är relativt lågintensivt.
7.1.4

Transport av bekämpningsmedel

Hushållningssällskapet Gotland utförde under 2016/2017 på uppdrag av Region Gotland
en för Åminne platsspecifik simulering av transport av bekämpningsmedel från fält till
grund- och ytvatten (Viken, 2017). Simuleringarna är utförda i MACRO-DB som är ett
scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedel i
marken.
Simuleringarna baserades på val avseende markegenskaper (modermaterial, texturklass
och mullhaltsklass), aktiv substans, gröda, klimatzon och besprutningar
(behandlingstillfälle/doser). Baserat på val av klimatzon definieras en väderserie
(dagliga värden på nederbörd och avdunstning). Nedbrytningsprodukter (metaboliter)
simuleras inte förutom när den aktiva substansen har en halveringstid på 2 dagar eller
mindre. I de fallen simuleras en relevant metabolit i stället för modersubstansen.
Simuleringar har utförts för herbecider, fungicider och insekticider som används i
odling av spannmål, ärtor, oljeväxter och potatis.
Förutsättningar avseende markegenskaperna baserades bl a på den geotekniska
undersökning som utfördes 2016 (Pentacon, 2016). Platsspecifika markegenskaper som
användes var modermaterial och texturklass. Dock antogs en generell mullhalt på 2-3 %
(något mullhaltig). Simuleringar utfördes för markegenskaperna på djupet 0-2 m i
provpunkterna 1, 2 och 3, Figur 24. Provpunkten 1 utgörs av sandig lerjord, punkt 2 av
sandjord (0-1 m) och lerjord (1-2 m) och punkt 3 av sandjord.
Baserat på genomförda simuleringar konstaterades följande:


Herbicider
- Spannmålsodling – Flera produkter ger rester i grundvatten och/eller
ytvatten för samtliga markegenskaper. I punkt nr 1, dock endast ett par
ämnen.
- Oljeväxter – Preparat avsedda för oljeväxtodling inte är lämpliga att
använda i vattenskyddsområdet.
- Ärtor – ämnet Basagran är inte lämpligt att använda inom
vattenskyddsområdet.
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- Majs – Preparat avsedda för majsodling fungerar inom
vattenskyddsområdet.


Potatis
- Det är främst i områden med förutsättningar i punkt nr 1 som visar på
läckage från några preparat. Det konstateras att kemisk ogräsbekämpning
inte är möjligt i vattenskyddsområdet vid dessa förutsättningar samt att
försiktighet bör iakttas även i område med förutsättningar som i punkt 2
och 3.



Fungicider – Inget läckage konstateras baserat på utförda simuleringar.



Insekticider – Inget läckage konstateras baserat på utförda simuleringar.

Då underlaget avseende avgränsning och karakterisering av jordar endast är översiktligt
för området bedöms att resultatet från samtliga simuleringar bör vara vägledande inom
hela skyddsområdet. Sammanfattningsvis visar således simuleringar med preparat
avsedda för odling av majs samt fungicider och insekticider att dessa bör kunna
användas inom vattenskyddsområdet. Simuleringar av preparaten avsedda för
spannmålsodling, oljeväxter och potatis visar i varierande grad påverkan på
grundvattnet varför användning av dessa preparat på grödorna bör regleras inom
skyddsområdet. Dock baserades simuleringarna t ex på en generellt antagen mullhalt.
Då mullhalten har en stor betydelse för spridningen, en ökad mullhalt begränsar
generellt läckaget, bör platsspecifika värden på mullhalt även ingå vid bedömningar av
läckage från enskilda åkerarealer. En platsspecifik bedömning av preparat behöver
således alltid göras för att kunna bedöma risk för påverkan av grundvatten. Regleringar
avseende spridning bedöms behövas i den primära och sekundär skyddszonen, dvs
innanför beräknat tillrinningsområde. Påverkan via Gothemsån (tertiär zon) bedöms
som liten då kontakten mellan ån och grundvattenmagasinet är begränsad samt att de
låga halter av bekämpningsmedel som konstaterats i ån inte ger upphov till påverkan av
grundvattentäkten. Inom tertiär zon bedöms risken vara störst i vid olyckor och
händelser som kan orsaka stora läckage av kemiska bekämpningsmedel, exempelvis
lagring, utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av
utrustning.
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Figur 24
Översikt av andelen jordbruksmark samt provpunkter där information
hämtats för simulering av transport av bekämpningsmedel.
7.1.5

Avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar är belägna i anslutning till den bebyggelse som finns inom
området. Avloppsanläggningar som inte har fullgod funktion eller
infiltrationsanläggningar alltför nära vattentäkten kan innebära risker för vattenkvaliteten. Avloppsanläggningarna har tidigare i huvudsak utgjorts av
infiltrationsanläggningar.
Sedan Åminne avloppsreningsverk togs i drift har dock en stor del av fastigheterna
anslutits till detta inom planerat upptagningsområde. Reningsverket ägs av Åminne
samfällighetsförening, Figur 25. Åminne camping och stugby är inte anslutna till
reningsverket utan har egna infiltrationsanläggningar inom föreslaget VSO.
Inom skyddsområdet finns ca 10 enskilda och gemensamma avlopp som är kända varav
ca 7 stycken är enskilda infiltrationsanläggningar, 2 gemensamma
infiltrationsanläggningar tillhörande Åminne camping och stugby samt en gemensam
infiltration för 4 hushåll.
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Figur 25

Kända avloppsanläggningar i Åminne.
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7.1.6

Vägar och transporter

Vägtrafik kan innebära risk för påverkan på en vattentäkt. Spridning med vägdagvatten
eller olyckor där spill av skadliga ämnen läcker ut kan påverka vattenkvaliteten i
vattentäkten negativt.
Vägsalt används dock inte sedan 1980-talet vid halkbekämpning på Gotlands vägar
varför vägsaltansvändning inte orsakar förhöjda kloridhalter i grundvattnet.
Baserat på Trafikverkets vägtrafikflödeskarta har uppgifter om trafikbelastningen för
vägar tillhörande det statliga vägnätet inhämtats (Trafikverket, 2019). Följande
vägavsnitt berör skyddsområdet, Figur 26:


Väg 146 mellan Boge och Bjärges i Ala passerar Åminne ca 100–150 meter
öster om täktens brunnar. Årsdygnstrafiken är ca 770 fordon varav ca 70 fordon
utgörs av tung trafik (mätning 2018). Säsongsvariationen visar att
medeldygnsflöde under höst-vinter-vår uppgår till ca 400-500 fordon medan
sommarperioden som mest uppgår till 1700-1900 fordon (juni-juli).



Väg 624 mellan Lindarve och väg 146 söder om Åminne. Väg 624 passerar
Gothemsån ca 5 km uppströms vattentäkten. Årsdygnstrafiken är ca 600 fordon
varav ca 40 fordon utgörs av tung trafik (mätning 2008). Säsongsvariationen
visar att medeldygnsflöde under höst-vinter-vår uppgår till ca 400-600 fordon
medan sommarperioden som mest uppgår till 700-1000 fordon (juni-juli).

7.1.7

Förorenade områden

Det finns endast ett känt objekt som faller under rubriken förorenade områden som
ligger innanför den sekundära skyddszonen, inget objekt ligger inom den primära
zonen.
Det aktuella objektet är en äldre nedlagd deponi på fastigheten Gothem Nors 1:8.
Hushållsavfall deponerades på tippen fram till tidigt 1970-tal. Deponin är belägen i ett
gammalt grustag och ligger i en sluttning åt nordväst (Golder, 2018).
Riskklass enligt MIFO fas 1 för Gothems deponi fastställdes 2016 till riskklass 2 (stor
risk). Dock revideras riskklassen till riskklass 3 (måttlig risk) efter genomförd
undersökning 2017 (Region Gotland, 2018).
Utöver zink har inte föroreningshalter över tillämpbara jämförvärden varken i jord eller
dricksvatten konstaterats. Spridningsförutsättningarna bedömdes som måttliga. Risken
för spridning av ytligt grundvatten från deponiområdet, öster om Gothemsån, till
uttagbrunnar väster om Gothemsån bedömdes inte som trolig (Golder, 2018).
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Figur 26
Andelen jordbruksmark samt produktionsplatser för nötkreatur i Åminne
med omnejd. Jordbruksmark är markerat med ljusgult. Områden med gödselbrunnar
markeras med en gul rektangel. Vidare visas PFO (Potentiellt förorenade områden)
samt vägavsnitt som berör skyddszonen.
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7.1.8

Klimatförändringar

Prognoser av framtida klimatförändringar för Gotlands del pekar på ökad nederbörd och
en ökad årsmedeltemperatur. Ökad nederbörd kommer sannolikt att öka de redan
relativt höga vattenflödena under vinterhalvåret medan det varmare klimatet kan
medföra högre sommartemperaturer med större avdunstning och uttorkning.
För grundvattentäkten kan detta komma att innebära ett ökat tillflöde vintertid. Den
ökade temperaturen sommartid kan dessvärre komma att innebära en högre
avdunstning. Tillgången på vatten kan sommartid därför komma att reduceras på grund
av ökad avdunstning. Ur detta perspektiv är det av stor vikt att grundvattenmagasinet
fylls upp varje år och därigenom har maximal volym inför sommarperioderna då
avdunstningen och vattenbehovet är som störst.
7.1.9

Övriga riskkällor

Andra riskkällor är t ex sabotage och skadegörelse. Detta kan t ex omfatta medveten
förorening av ytvattenförekomsten eller fysisk åverkan på tekniska installationer och
ledningssystem. Det är många gånger svårt att få ett fullgott skydd mot detta men
genom fysiska skydd, larm och annan typ av varningssystem reduceras riskerna.
Svårbedömda risker är situationer som kan komma inträffa under olika typer av kriser
eller krig då många viktiga samhällsfunktioner kan komma till skada eller medvetet
skadas eller förstöras. Vattenförsörjningen kan t ex komma att påverkas vid ett större
luftburet utsläpp eller komma att utgöra mål i en krigssituation för att störa en av de
viktigare samhällsfunktionerna.

7.2

Anläggningar för ökad grundvattenbildning

En utredning genomfördes 2017 av SGU avseende geologiska och hydrogeologiska
förutsättningar för att öka grundvattenbildningen och därmed dricksvattenkapaciteten
vid befintliga vattentäkter på Gotland (SGU, 2017b). Bl a utpekas vattentäkten i
Åminne som en plats där förutsättningar finns för att öka grundvattenbildningen genom
infiltration av ytvatten till grundvattenmagasinen. Två områden nordost om brunnarna
(fuktiga sänkor) bedömdes ha synnerligen goda förutsättningar för att infiltrera ytvatten
från Gothemsån till de genomsläppliga lösa jordlagren. Dock varierar förutsättningarna
inom området på grund av underliggande täta jordar.
Inga beslut finns avseende anläggningar för ökad grundvattenbildning i Åminne, dock
lyfts det fram i föreliggande ansökan som en potentiell framtida verksamhet.
En anläggning för ökad grundvattenbildning utgör generellt ingen risk för täkten och
kan förutom ökad drickvattenkapacitet även vara gynnsam för dricksvattenkvaliteten på
grund av utspädningseffekter, exempelvis skulle den relativt höga borhalten i grundvattnet kunna reduceras. Dock bör risker för ökad halt av metaller och organiska ämnen
beaktas. Exempelvis kan oxidation av marklagren i en våtmark som varit dränerad
medföra att mobiliteten av organiska ämnen och metaller påverkas. När sedan ett sådant
område åter sätts under vatten kan vattenkvaliteten påverkas negativt. Vidare finns
risker för att betande djur vid våtmarker i anslutning till en vattentäkt kan medföra
bakteriell påverkan.
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7.3

Dikningsföretag

Ett dikningsföretag (Lina myr) sträcker längs med Gothemsån ned till Malmunde.
Rensning utförs var 8:e till 15:e år. Ett underhåll (rensning) ska syfta till att upprätthålla
vattendragets djup och läge. Befintliga sträckningar får alltså rensas så detta uppnås ner
till vattendragets ursprungliga djup och läge.
Den rensning som utförs i Gothemsån bedöms inte utgöra någon risk då endast tillfört
material såsom slam och/eller vegetation, som annars skulle försämra avrinningen i ån,
avlägsnas. Därmed förhindras igenväxning och strömningsförhållandena i ån
säkerställs.
Om dock urgrävning sker djupare än åns ursprungliga dimension, exempelvis
omfattande schaktning i hårdbottnar, finns risk för att bergöverytan blottläggs i ån.
Vidare kan hantering av maskiner under själva rensningen medföra en risk då drivmedel
mm kan läcka ut.

7.4

Riskbedömning

Generellt sett finns relativt få potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till
täkten i Åminne, dvs det föreslagna vattenskyddsområdet. Några av dem kan dock
medföra negativa konsekvenser för vattentäkten. Att göra en matematisk beskrivning av
riskerna, när dessa är få som i detta fall, bedöms inte som meningsfullt. Även vid en
matematisk beskrivning av riskerna utgår man från bedömningar.
Risker för direkt spridning till grundvattentäkten
Det som bedöms utgöra de största riskerna för Åminne grundvattentäkt är framförallt
utsläpp och läckage nära uttagsbrunnarna. De största riskerna bedöms vara:


Utsläpp i samband med trafikolycka



Läckage av eldningsolja och drivmedel från t ex cisterner och arbetsfordon



Utsläpp av avloppsvatten



Läckage från avfallsupplag eller upplag av asfalt mm



Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Läckage i samband med bete och gödselhantering



Läckage från upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
(grenar och toppar).

Andra svårbedömda risker för vattentäkten är om saltrikt grundvatten tränger in i
tillrinningsområdet. Saltvatteninträning sker oftast i kustnära brunnar då grundvattenbildningen är begränsad vilket medför låga grundvattennivåer, exempelvis under
torrperioder sommartid. Vidare kan relikt saltvatten förekomma på större djup. Genom
borrning av alltför djupa brunnar kan ökad hydraulisk kontakt medföra saltpåverkan på
ytligare grundvatten.
Risker för spridning till grundvattentäkten via Gothemsån
Inom tertiär zon bedöms risken enbart omfatta risk för olyckor och händelser som kan
orsaka stora läckage av eldningsolja, drivmedel, kemiska bekämpningsmedel mm i
Gothemsån. Detta stöds av utförd provpumpning samt analyser under lång tid av
råvatten i brunnarna som visar att kontakten mellan Gothemsån och

63
Page 277 of 373

grundvattenmagasinet är begränsat. Dvs den verksamhet som i dagsläget bedrivs på
omgivande mark (exempelvis normal spridning av kemiska bekämpningsmedel och
gödselmedel) längs Gothemsån uppströms den sekundära zonen bedöms inte påverka
grundvattentäkten negativt.
Lakvatten från upplag av avfall eller förorenade massor skulle däremot kunna orsaka så
höga föroreningshalter i Gothemsån att risk kan uppstå för negativ påverkan på
grundvattentäkten. Inga upplag av avfall eller förorenade massor eller annan miljöfarlig
verksamhet är dock känd längs med Gothemsåns sträckning inom tertiär zon.
Något som inte kan hanteras inom ramen för vattenskyddsföreskrifter är trafik genom
området t ex med farligt gods. En olycka på väg nära vattentäkten, oavsett om det är
transport av farligt gods eller fordon med större drivmedelstankar, kan dock få
ödesdigra konsekvenser för vattentäkten.
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8

Regelverk som omfattar vattenskyddsområden

När ett område fastställs som vattenskyddsområde inträder vissa generella regler per
automatik. Dessa finns inte och ska inte finnas med i de föreslagna skyddsföreskrifterna
(eftersom dubbelreglering bör undvikas) men berörda behöver känna till vilka andra
krav som finns. Det är också nödvändigt att känna till dessa regler när bedömningen av
de totala konsekvenserna av inrättandet av vattenskyddsområdet ska beskrivas. Nedan
redovisas de viktigaste generella reglerna:


Naturvårdverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)



Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Dessa föreskrifter gäller alltid inom vattenskyddsområden.
I miljöbalken är det speciellt fyra kapitel som är av betydelse för vattenskyddsområden:


de allmänna hänsynsreglerna (kap 2),



reglerna kring skyddade områden (kap 7),



reglerna kring miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kap 9) och



vattenverksamhet (kap 11).

I de allmänna upplysningarna som hör till vattenskyddsföreskrifterna finns mer
information.

65
Page 279 of 373

9

Konsekvenser för olika verksamheter inom
vattenskyddsområdet

I det följande har en översiktlig konsekvensbedömning gjorts för olika verksamheter
som berörs av föreslagna föreskrifter. Inom det planerade vattenskyddsområdet finns
bebyggda fastigheter, varav en stor del är fritidsfastigheter, camping/stugby samt jordoch skogsbruk. Det är således relativt få verksamheter som berörs. Några av de
verksamheter som kommer att påverkas av vattenföreskrifterna är t.ex.


Boende och ägare av bostadsfastigheter, camping/stugby



Jord- och skogsbruk



Djurhållning



Kommunal verksamhet och planering



Väghållare

Konsekvenserna för ovanstående verksamheter, med de föreslagna skyddsföreskrifterna,
bedöms bli måttliga. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga avseende
nuvarande markanvändning. Den förväntade riskreduktion av skyddsföreskrifterna
bedöms däremot vara stor.
Restriktionerna är av naturliga skäl störst inom föreslagen primär skyddszon. De
verksamhetsutövare som bedöms bli mest påverkade av inskränkningarna är boende och
ägare till bostadsfastigheter samt och skogsbruk.
De mest påtagliga inskränkningarna inom den primära zonen bedöms förbudet mot
spridning av kemiska bekämpningsmedel samt reglering av bark, timmer, stubbar och
GROT-upplag. Dessa restriktioner omfattar även befintlig verksamhet och
markanvändning och berör främst skogsbruk.
Andra restriktioner som bedöms som betydande inom den primära skyddszonen är
förbud mot ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten. Dessa restriktioner omfattar
dock inte befintliga anläggningar. Förbudet att utföra nya anläggningar för infiltration
av avloppsvatten berör främst boende och ägare till bostadsfastighet samt eventuell
camping/stugby.
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10

Föreskrifternas restriktionsgrad i förhållande till
Naturvårdsverkets tidigare rekommendationer

Naturvårdsverket har den 27 januari 2020 upphävt de allmänna råden (NFS 2003:16)
med hänvisning till att Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny
vägledning för vattenskyddsområden. Den nya vägledningen är dock inte färdigställd
varför föreslagna föreskrifter för Åminne vattenskyddsområde har utformats med stöd
av de tidigare allmänna råden och jämförs även med dessa.
Föreskrift
(med motivering om
föreskriften avviker från
Naturvårdsverkets
allmänna råd)
1§ Allmänt
2§ Definitioner
3§ Vattentäktszon
Mildare
Motiveras av:
Olämpligt att tydligt markera
brunnsplatserna då dessa
betraktas som skyddsobjekt
4§ Petroleumprodukter
Mildare
Motiveras med att det finns
relativt få potentiella
föroreningskällor samt att
tillstånd- och anmälningskrav
medför en god kontroll över
all hantering av mer än 250 L
petroleumprodukter inom
vattenskyddsområdet

Naturvårdsverkets
rekommendationer för
grundvattentäkter

5§ Kemiska
bekämpningsmedel
≈ samma
(ev ngt mildare)
Motiveras med att
tillståndskrav medför en god
kontroll över all hantering av
bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområdet.

Primär zon:
Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är
förbjuden.

6§ Hälso- och miljöfarliga
ämnen

Inga

Inga
Inga
Endast vattenverksamhet
Inhägnat

Primär zon:
Hantering av petroleumprodukter är förbjuden.
Försörjning av bostadsoch jordbruksfastigheter
med olja kräver tillstånd.
Sekundär zon:
Hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd.

Sekundär zon:
Hantering av kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Åminne vattenskyddsområde (endast
sammanfattning, fullständiga
föreskrifterna presenteras i kapitel 12)

Endast vattenverksamhet

Primär skyddszon:
Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon:
Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver anmälan med
något undantag.
Tertiär skyddszon:
Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter kräver anmälan med
något undantag.
Primär skyddszon:
Punktbehandling är tillåtet.
Plantering av plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel och
yrkesmässig sanering av ohyra och
skadedjur kräver tillstånd.
Övrig hantering av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.
Sekundär skyddszon:
Spridning av kemiska
bekämpningsmedel kräver tillstånd med
några undantag.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel
får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage
Tertiär skyddszon:
Lagring av kemiska bekämpningsmedel
får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Primär, sekundär och tertiär
skyddszon:
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är
skadliga för yt- eller grundvatten får
endast hanteras i sådan omfattning och
på sådant sätt att yt- och grundvatten
inte förorenas.
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7§ Växtnäringsämnen,
ensilage och hållande av djur
Strängare
Motiveras med att vissa
områden har hög sårbarhet.

8§ Bark, timmer, stubbar, flis
och GROT-upplag
≈ samma (ev ngt mildare)

Primär och sekundär
skyddszon:
Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen kräver
tillstånd.

Primär zon:
Permanenta upplag är
förbjudna.
Upplag från en
avverkningssäsong kräver
tillstånd.
Sekundär zon:
Permanenta upplag är
förbjudna.

9§ Avloppsvatten
≈ samma (ngt strängare)
Motiveras med att vissa
områden har hög sårbarhet

10§ Upplag av snö, avfall
eller förorenade massor
≈ samma (ev ngt mildare)

Primär zon:
Nya
infiltrationsanläggningar är
förbjudna.
Sekundär zon:
Nya infiltrationsanläggningar kräver
tillstånd.
Primär och sekundär
skyddszon:
Upplag av avfall eller snö
från trafikerade ytor som
härrör från utanförliggande
zon är förbjudet.

Primär skyddszon:
Yrkesmässig spridning av
växtnäringsämnen kräver tillstånd.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på
mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden.
Befintlig gödselanläggning samt ändring
av befintlig gödselanläggning kräver
tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av
ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med
undantag för sällskapsdjur, kräver
anmälan.
Sekundär skyddszon:
Yrkesmässig spridning av
växtnäringsämnen kräver anmälan.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på
mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig gödselanläggning samt ändring
av befintlig gödselanläggning kräver
anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage
samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet
kräver anmälan.
Primär skyddszon:
Tillfälliga upplag av bark, stubbar,
timmer, flis och GROT under kortare tid
än 12 månader kräver tillstånd, med
vissa undantag.
I övrigt är upplag av bark, stubbar,
timmer eller flis och GROT-upplag
förbjudet.
Sekundär skyddszon:
Tillfälliga upplag av bark, stubbar,
timmer, flis och GROT under kortare tid
än 12 månader är tillåtet.
Permanenta GROT-upplag kräver
tillstånd.
Husbehovsupplag för uppvärmning av
en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar,
timmer eller flis förbjudet.
Primär skyddszon:
Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Sekundär skyddszon:
Ny infiltrationsanläggning av
avloppsvatten från vattentoalett är
förbjuden.
Primär skyddszon:
Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade
massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och
förorenade massor är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor kräver tillstånd.
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11§ Asfalt, oljegrus och
vägsalt
≈ samma (ev ngt mildare)
Motiveras med att
tillståndskrav medför en god
kontroll över av upplag samt
spridning av vägsalt.
12§ Täktverksamhet,
schaktnings- och
anläggningsarbeten
≈ samma (ngt strängare för
materialtäkt)

13§ Energianläggningar och
vattenbrunnar
Strängare
Motiveras bl. a. med att det
finns ett generellt behov på
Gotland att skydda
dricksvattenförekomster från
att djupare saltrikare vatten
transporteras upp genom
brunnar i
bergvärmeanläggningar

14§ Annan miljöfarlig
verksamhet
≈ samma

Primär och sekundär
skyddszon:
Upplag av asfalt, oljegrus
och vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver
tillstånd i primär
skyddszon.
Primär zon:
Materialtäkt är förbjuden.
Husbehovstäkter kräver
tillstånd.
Schaktningsarbete och
muddring kräver tillstånd.
Pålning, spontning och
underjordsarbete kräver
tillstånd.
Sekundär zon:
Materialtäkt är förbjuden.
Husbehovstäkter kräver
tillstånd.
Schaktningsarbete och
muddring kräver tillstånd.
Pålning, spontning och
underjordsarbete kräver
tillstånd.
Primär zon:
Anläggning för lagring av
och utvinning av
värmeenergi ur berg, mark
och vatten samt uttag av
vatten från berg och jord är
förbjudna.
Sekundär skyddszon:
Anläggning för lagring av
och utvinning av
värmeenergi ur berg, mark
och vatten samt uttag av
vatten från berg och jord
kräver tillstånd.
Primär zon:
Ny miljöfarlig verksamhet,
som innebär risk för yteller grundvattnet, är
förbjuden.
Sekundär zon:
Ny anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet,
kräver tillstånd.

Sekundär och tertiär skyddszon:
Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade
massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och
förorenade massor är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall, förorenade
massor under kortare tid än 12 månader
kräver tillstånd.
Primär skyddszon:
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är
förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon:
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt
kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Primär skyddszon:
Materialtäkt är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning
av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver
tillstånd.
Sekundär skyddszon:
Materialtäkt är förbjuden, med undantag
för husbehovstäkter som kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning
av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver
anmälan.

Primär och sekundär skyddszon:
Ny anläggning för utvinning eller lagring
av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- och
grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn
som inte avser kommunal
vattenförsörjning.

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

Inga
Inga
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11

Miljökvalitetsnormer

Grundvattentäkten i Åminne är belägen i grundvattenförekomsten som enligt VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) har benämningen Mellersta Gotland – Roma.
Senaste bedömningen av status är utförd 2017 (förvaltningscykel 2010-2016).
Uttagmöjligheterna har bedömts till 20 000 - 60 000 l/h. Grundvattenförekomsten
omfattar Gothemsåns hela avrinningsområde varför klassificeringens tillförlitlighet
bedöms som medium och det är osäkert om de stationer som använts vid statusklassningen är tillräckligt för att göra en enhetlig bedömning för hela förekomsten.
Enligt VISS har vattenförekomsten har otillfredsställande kvantitativ status på grund av
överuttag. Förekomstens kemiska status bedöms även vara otillfredsställande med
avseende på bl a klorid vilket visar att problem finns med inträngning av saltvatten.
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12

Förslag till vattenskyddsområde med
avgränsning för skyddszon samt tillhörande
skyddsföreskrifter

12.1

Förslag vattenskyddsområde

Figur 27
Översiktskarta som visar primär, sekundär och tertiär i skyddsområdet för
Åminne grundvattentäkt.
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12.2

Förslag till skyddsföreskrifter

Nedan redovisas förslag till nya skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsföreskrifter för grundvattentäkten Åminne
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon
och tertiär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad
bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds
för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället
för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse
och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet.
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Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om
den använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel,
utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet
och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller pensling
och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät samt underhåll av befintligt vägnät
anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att
verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning.
3 § Vattentäktszon
Med vattentäktszon avses en yta om 10 gånger 10 meter kring respektive uttagsbrunn.
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom dessa zoner.
4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.
Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Uppställning i mer än en vecka av arbetsmaskiner som används i yrkesmässig
verksamhet kräver dock anmälan, om inte uppställningen sker på hårdgjord yta eller på
sätt som medger möjlighet att fånga upp eventuellt läckage eller spill.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Tertiär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar,
förutom för sådana fordon och arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet
för arbeten i Gothemsån.
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5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är
tillåtet.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig
sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Tertiär skyddszon
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom
tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och
på sådant sätt att yt-och grundvatten inte förorenas.
7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

75
Page 289 of 373

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage
i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader kräver tillstånd.
Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader
kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet
till vattentäktszon (inhägnat område) är minst 30 meter.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader är tillåtet.
Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.
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Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten från vattentoalett är förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.
10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade massor
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär och tertiär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänt
föroreningsinnehåll under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö
från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
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12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden, med undantag för husbehovstäkt som kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver anmälan.
13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär och sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har
då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
14 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär och tertiär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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15 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföreskrifter
för Åminne grundvattentäkt.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning
intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet
som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har
varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den
som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller
gjort en anmälan till miljönämnden.
16 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i
miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan
verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende
vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har
gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken.
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Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av
2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden
samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003)
gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §
förordningen.om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter
stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande
förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan miljönämnden medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Miljönämnden ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med en
sådan prövning kan miljönämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga
för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26
§ miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas
i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS
2017:5) iakttas. Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern
senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen
informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska inges till
tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom
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vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym
som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär
att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap
och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa
skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska
bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark
eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av
växtskyddsmedel och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns föreskrifter
om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet
för grundvattentäkten Åminne.
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Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap
9 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan
krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter
gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

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

Tjänsteskrivelse

TN 2020/506
17 februari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Upphävande av campingförbud
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att medge undantag från Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland avseende 15§ Camping.
2. Tekniska nämnden beslutar att på allmänna parkeringsplatser belägna på
hamnen i Fårösund, Slite och Ronehamn (enligt bilaga 1, 2 och 3) får
övernattning i husbil ske.
3. På del av hamnområdet i Botvaldevik ordnas parkeringsplatser för
övernattning i husbil. (bilaga 4)
4. Tekniska nämnden beslutar att avgift skall erläggas hela dygnet alla dagar.
Taxa E skall gälla.
Sammanfattning

Teknikförvaltningen har av tekniska nämnden fått i uppdrag att anordna
parkeringsplatser för husbilar i Regionens hamnar. Eftersom detta i vissa fall strider
mot allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland måste ett undantag från
15 § göras där parkeringsplatserna ordnas på allmän plats
”Camping
15 § Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats
och inte heller på de områden som jämställs med offentlig plats i 3 §, såvida marken inte upplåtits
för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Region Gotland eller annan markägare bestämt
att camping under viss tid får äga rum där.”
En parkeringsavgift tas ut alla dagar dygnet om på dessa parkeringsplatser. Taxa E
bör gälla.
Taxa E: Avgiften är 10 kronor per timme årligen vecka 24 till och med vecka 35. Avgiften är 5
kronor per timme årligen vecka 36 till och med vecka 23.”
Avgiften för att parkera på dessa platser blir då 240 kronor per dygn eller för 15
timmar mellan 18.00 – 09.00 150 kronor under vecka 24 till och med vecka 35.
Övrig tid av året blir avgiften 120 kronor per dygn eller 75 kronor för 15 timmar.
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På den mark som Regionen hyr ut till företaget Park and Stay i Gutebacken kostar
det 120 kronor att stå i 6 timmar och 169 kronor att stå i ett dygn. Företaget
tillhandahåller färskvatten, tömning av septiktank och avfallshantering. På Regionens
parkeringsplatser tillhandahålls ingen service mer än uppställningen. Avgiften kan
betalas med ”app” eller smsbetalning via företaget ”Parkster” som Regionen har ett
avtal med. Alternativt kan gästhamnsvärdar eller utvecklingsbolag ansvara för att
avgift erläggs.
Bedömning

Om camping sker i husbil är säkerhetsavståndet mellan fordonen minst 4
meter.(Minsta avstånd enligt MSB) Eftersom Transportstyrelsen tagit beslut om att
den 1 december 2017 införa en ny trafikskylt som innebär ”husbilsplats” blir det
enklare att skylta en särskild plats där bara husbilar får stå.

H 28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller
platser för bilar med bostadsutrymme.

”Genom det nya märket ges möjlighet att utmärka att
en campingplats enbart tillhandahåller platser för
husbilar”.
Om särskilda husbilsplatser inrättas måste vanliga parkeringsplatser bevakas så att
camping inte sker där som tidigare varit fallet. I hamnarna kan det vara svårt att tillse
att camping bara sker där det är tillåtet. Risken finns att husbilar ställs upp utanför
den yta som är upplåten för övernattning i husbil. Om olovlig uppställning inte kan
beivras är risken stor att det campas på andra platser än de för ändamålet upplåtna.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål:
Ingen koppling till övergripande mål
Barn- och genusperspektiv:
Förslaget ger en strukturerad uppställning av husbilar vilket medför förutsättningar
för en mer trygg och säker trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv:
Förslaget möjliggör övernattning i husbil på ett strukturerat sätt även utanför Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Förslaget är kostnadsneutralt redan efter år 1 och den ekonomiska analysen ger ett
positivt resultat år 2.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-17, TN 2020/506
Bilagor
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Situationsplan Slite 2

o

mars 15, 2019

Permanenta parkeringsplatser
18,2 m

Antal parkeringsplatser: 4 stycken
Parkeringsplatser: 8.0m X 3.0m
Avstånd parkeringsplatser: 4.0m
Avstånd till byggnader och kajkant angivet

3,0 m

8,0 m

P

P
P
4,0 m

P
7,9

m

4,0 m
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Situationsplan Ronehamn

o

MBN 2019/1293
mars 16, 2019

Permanenta parkeringsplatser
Antal parkeringsplatser 7 stycken
Parkeringsplatser: 8.0m X 3.0m
Avstånd parkeringsplatser: 4.0m
Avstånd till byggnader/kajkant angivet
13,1 m
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Rone Halor 1:167
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Situationsplan Fårösund

mars 16, 2019

Permanenta parkeringsplatser
Antal parkeringsplatser 8 stycken
Parkeringsplatser: 8.0m X 3.0m
Avstånd parkeringsplatser: 4.0m
Avstånd till kajkant angivet.
Landmonterat avkörningsskydd
förhindrar fordon från att rulla i havet.
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Situationsplan Botvaldevik

o

MBN2019/1294

mars 16, 2019
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Antal 7 stycken
Parkeringsplats: 8.0m X 3.0m
Avstånd parkeringsplatser: 4.0m
Avstånd till byggnad bifogat
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18 februari 2020

Emilia Friberg Olsson
Landskapsarkitekt

Tekniska nämnden

Sigvalde Träsk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden bedömer att ansvaret för Sigvalde träsk är markägarens men
att Region Gotland ansvarar för de anläggningar som regionen har uppfört samt
att det inte finns resurser att bidra med ny duk till badplatsen.

Sammanfattning

Ett brev har inkommit till teknikförvaltningen med frågan om vem som kommer
ansvara för Sigvalde träsk under kommande år.
Ärendebeskrivning

Sigvalde träsk är en välbesökt badplats där marken ägs av en samfällighet samt
Sigvalde gård. Badplatsen har nyttjats under många år och är särskilt populär under
algblomning.
Region Gotland sköter vid badplatsen en mindre lekplats, toalett, livbåt och boj samt
en brygga. För ett par år sedan byttes badplatsens gamla brygga ut av
Teknikförvaltningen till den brygga som finns på platsen idag. Den nya bryggan
placerades vid sidan av den bottenkonstruktion som hindrar dyn från att komma till
ytan varför Teknikförvaltningens parkenhet la ut en markduk som skydd under
bryggan. Denna duk är nu uttjänt.
Teknikförvaltningens parkenhet har även varit delaktig i att restaurera det hopptorn
som funnits i anslutning till bryggan.
Sockenföreningen Etelhem kontaktade under 2019 teknikförvaltningens parkenhet
angående en ny markduk. En sådan överstiger gränsen för vad som räknas som
underhåll varvid frågan skickades vidare till mark- och stadsmiljöenheten. Enligt
delgiven offert från sockenföreningen beräknas utplaceringen av en ny duk kosta
runt 150 tkr. Mark- och stadsmiljöenheten nekade förfrågan med hänsyn till det
investeringsstopp som rådde under 2019.
Ett brev har då inkommit från Sockenföreningen Etelhem med en förfrågan om vem
som har ansvaret för badplatsen under kommande år samt med en förfrågan om
regionen anser det lämpligt att fortsätta använda badplatsen.
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Bedömning

Teknikförvaltningen anser att de ansvarar för den utrustning som regionen har
bidragit med till platsen, det vill säga brygga, toalett, livboj, sopkorg, duk etc. När
dessa går sönder eller på annat sätt felar är det regionens ansvar att ersätta, laga eller
ta bort utrustningen.
Med hänsyn till nedanstående punkter bedömer teknikförvaltningen att det för
närvarande inte finns ekonomiska möjligheter eller personalresurser för att ersätta
duken. De resurser som finns för badplatser 2020 kommer att behövas för
renoveringar av de badplatser som ägs och sköts av regionen, enligt den
prioriteringsordning som är antagen genom regionens Badplatsstrategi
(Badplatsstrategi för Region Gotland, 2014-12-18).
Målbilder för Regions Gotlands badplatsstrategi:


Region Gotland vill erbjuda attraktiva badplatser med god service, på mark
som ägs av Region Gotland.



Region Gotland vill möjliggöra för alla invånare och besökare att bada
geografiskt spritt runt Gotland. Det ska finnas badplatser av varierande
karaktär: det vill säga sandstränder, stenstränder, sjöar och kalkbrott att
besöka. Det ska finnas naturstränder såväl som badplatser med en större grad
av anläggningar, så som bryggor, skyltning med mera.



Region Gotland vill erbjuda möjligheten att geografiskt spritt runt ön besöka
tillgänglighetsanpassade badplatser.

I enlighet med Region Gotlands antagna badplatsstrategi ska regionen i första hand
sköta de badplatser där marken ägs av densamma och investeringar ska främst läggas
på de regionägda badplatserna varav Sigvalde inte är en. Sigvalde träsk tillhör kategori
4 i den gällande badplatsstrategin vilket innebär att regionägda badplatser samt EUbad har en högre prioritet vad gäller fördelningen av investeringsmedel.
Region Gotland ser värdet i insjöbadplatserna som har en viktig roll som
rekreationsområden i det lokala friluftslivet och har en bred förankring i samhället.
Därför har regionen historiskt bidragit med skötsel, sopkorgar, lekredskap, toaletter,
livbåt och livbojar samt brygga till badplatsen.
Vid de badplatser där Region Gotland inte äger marken tillhandahåller
teknikförvaltningen enklare service såsom toalett, soptunna, livbojar och ibland en
gungställning (Badplatsstrategi för Region Gotland).
Den senaste klassificeringen av badvattnet i Sigvalde träsk visar att vattnet hade
”utmärkt kvalitet”. (https://www.havochvatten.se/hav/fiske-fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-pagotland.html). Teknikförvaltningen ser därför inte att det kan vara hälsofarligt att
bada på badplatsen.
Region Gotland håller inte simkurser i Sigvalde träsk under sommaren och
teknikförvaltningen kan därför inte bemöta frågan om Regionen anser det lämpligt
att fortsätta använda badplatsen.
Skulle Sigvalde träsk stängas har det en negativ konsekvens ur barn- och
ungdomsperspektiv såväl som ur landsbygdsperspektiv då badplatsen är väl anpassad
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för barn- och ungdomar samt utgör en mötesplats och del i friluftslivet på
landsbygden kring Etelhem.
Beslutsunderlag

Badplatsstrategi för Region Gotland (2014-12-18)
Brev Sigvalde träsk (2020-01-29)
Tjänsteskrivelse Sigvalde (2020-02-18)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Synpunktsställare, Ola Eriksson
Handläggare, Emilia Friberg Olsson
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Sigvalde träsk
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2153
3 februari 2020

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Busshållplats borttagen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren yrkar att busstrafiken längs
Trädgårdsgatan i Visby återinförs.
Kollektivtrafikenheten bedömer att det nuvarande resandeunderlaget är för litet,
varför teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget.
Sannolikt kommer det planerade byggandet av nya bostäder i Gråbo samt framtida
anpassningar av vägnätet i området att förändra förutsättningarna. När planeringen
har konkretiserats kommer teknikförvaltningen att genomföra en ny bedömning.
Bedömning

Kollektivtrafikens ekonomiska resurser är begränsade vilket tyvärr medför att hänsyn
inte kan tas till alla önskemål som inkommer.
Medborgarförslaget avser stadstrafikens linje 2 (och linje 5, som går kvällstid och på
lördagar, sön- och helgdagar), nuvarande linjedragning av linje 2 samt den önskade
anpassningen visas i bilden nedan.
Kollektivtrafikenheten bedömer att resandeunderlaget är för litet för att motivera ett
återinförande av busstrafiken. År 2017 fanns det i genomsnitt 3 påstigande per
vardag och 1 påstigande per helgdag (summa för båda hållplatser) på Trädgårdsgatan.
Eftersom det inte har byggts nya bostäder i området torde inte resandeunderlaget
heller ha ökat sedan dess. Dessutom planeras en avstängning av korsningen
Trädgårdsgatan/Visbyleden, vilket skulle göra Trädgårdsgatan till en återvändsgränd
och därmed utesluta ändamålsenlig linjetrafik.
I dagsläget planeras nya bostäder i närområdet, som skapar ett större resandeunderlag
och behov för nya vägförbindelser. När planeringen av vägnätet har blivit klar
kommer kollektivtrafikenheten att genomföra en ny bedömning av trafiksituationen.
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Linje 2, nuvarande linjedragning
Av förslagsställaren önskad förändring
Sträcka som ej längre skulle trafikeras
Hållplatser som omnämns i texten

Wilhelmina Skoghs gata
Trädgårdsgatan 2
Korsningen
som planeras
bli avstängd

Trädgårdsgatan 1

Samhall

Korgmakargatan

Barn- och genusperspektiv

Det ligger tre andra hållplatser med drygt 500 m gångavstånd till de båda
bostadskvarteren längs Trädgårdsgatan: Wilhelmina Skoghs gata på Stora Törnekvior,
Samhall på Terra Novavägen och Korgmakargatan på Skogslundsvägen (se bilden
ovan). Även om avstånden till dessa hållplatser kan uppfattas som mindre attraktivt
anser kollektivtrafikenheten att de ändå är skäliga. Liknande gångavstånd till närmaste
hållplats finns även i andra bostadsområden i Visby, t.ex. delar av Bingeby.
Landsbygdsperspektiv

Hållplatserna i fråga ligger i Visby, landsbygdsperspektivet är därmed inte relevant.
Ekonomisk konsekvensanalys

Körvägen skulle förlängas med 1,1 km, ifall bussarna skulle gå via Trädgårdsgatan.
Med i genomsnitt 30 turer per vardag och 10 turer per helgdag (där både linje 2 och 5
är inkluderade) skulle den årliga trafikeringskostnaden stiga med uppskattningsvis
300 000 kronor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag ”Busshållplats borttagen”, 2019-05-31
Tjänsteskrivelse 2020-02-03
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2019-05-31 10:22

Ärendenummer
#12187

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNE PETTERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Busshållplats borttagen
Beskrivning och motivering
Återinför busshållplatserna vid Trädgådsgatan!!
Äldre människor skall inte behöva gå till Coop Forum eller Trönevkvior för att få åka buss ned till stan.

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
ANNE PETTERSSON
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 175

Postnummer och ort
621 54 Visby

E-postadress
anne562009@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 317 of
regiongotland@gotland.se
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3208
14 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Parkeringshus på A7-fältet samt ny
parkering vid förskolan Törneqvior
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att uppföra ett
parkeringshus inom området Artilleriet.
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga parkering på
fastigheten Malajen 1.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår, med anledning av de parkeringsproblem som denne anser
finns inom Artilleriet, att ”man bygger ett parkeringshus i två till tre plan” på den plats
som den planerade parkeringen kommer att anläggas. Som skäl anger förslagsställaren
att antalet iordningställda parkeringsplatser inom kvarteren är för få. Kravet om en
parkering per hushåll vid bygglovsprövningen anses för lågt i och med att många hushåll
har fler än en bil. Förslagsställaren är övertygad om att behov av parkering är större än
de 70 parkeringsplatser som planeras och menar därför att den outnyttjade delen av
fastigheten (Visby Malajen 1) inom vilken förskolan är belägen skulle kunna användas
som allmän parkering.
Ärendebeskrivning

För området Artilleriet (f d A7-fältet) finns ett antal antagna detaljplaner där huvuddelen av
dessa avser mark för bostadsbebyggelse. Förutsättningarna för exploateringen av området
innehöll bl. a direktiv för att minska bilens betydelse i planeringssammanhanget och att
man på så sätt skulle kunna öka exploateringen inom området. Detta möjliggjordes genom
att politiskt beslut fattades om att sänka parkeringstalet från det då gällande parkeringstalet
om 1,2 platser per lägenhet till 1,05 platser per lägenhet. I samband med markanvisningar
gjordes det även möjligt att kunna anlägga ännu färre parkeringsplatser mot att bilpool
erbjöds de boende. Att minska bilberoendet liksom minska användandet av bil skulle
uppmuntras.
Gång- och cykeltrafiken skulle prioriterats inom området och området skulle förses med
kollektivtrafik. Områdets centrala läge nära centrum och busstationen och satsningen på
1 (3)
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utbyggnad av gång- och cykelvägar gjorde att man ansåg sig kunna frångå de då gällande
parkeringsriktlinjerna.

Bedömning

Förvaltningen konstaterade inför planeringen av exploateringen av Artilleriet att den
politiska viljeinriktningen var att minska bilens betydelse i ett
samhällsplaneringssammanhang. Av det skälet har arbetet och utformningen av området
präglats av den inriktningen. Inte minst vid förutsättningarna för de markanvisningar som
har skett. Inriktningen har uppfattats som en tydlig styrning för samhällsplaneringen och i
det sammanhanget som en del av regionens klimatarbete. Det lägre kravet på
parkeringsplatser innebar även att en högre exploatering (fler bostäder) kunde
tillåtas/byggas inom kvarteren inom Artilleriet, vilket även var en uttalad politisk
målsättning.
I och med att det beslutades att sänka parkeringstalet inom Artilleriet initierades från
förvaltningen, mot bakgrund av gotlänningarnas biltäthet, att planera för en parkering för
att möta ett eventuellt behov av ytterligare parkeringsplatser. Något som fastställdes i och
med antagandet av detaljplanen för kv. Sergeanten m fl. Sammantaget är det dessa
förutsättningar som planeringen och genomförandearbetet har utgått ifrån vad gäller
exploateringen av Artilleriet och som förvaltningen har haft att förhålla sig till.
Parkeringen utgår från de beslut om inriktning som är fattade i detaljplanearbetet och som
även får anses utgöra en del av det planeringsarbete som bedrivs inom regionen för att
minska bilens användning och därmed uppmuntra till att använda andra färdsätt.
Tolkningen av detaljplanehandlingarna är att möjligheten att uppföra ett parkeringshus
där parkeringen kommer att anläggas måste föregås av att en ny detaljplan upprättas.
Den både spetsiga och triangelformade formen på fastigheten där parkeringen ska
anläggas är dessutom inte optimal för anläggandet av ett parkeringsgarage. Något som
har varit skälet till att välja att inte planlägga fastigheten för bebyggande.
Att anlägga allmän parkering inom Visby Malajen 1 är inte möjlig eftersom det strider mot
gällande detaljplan eftersom marken avser kvartersmark för skola, förskola. Om allmän
parkering ska anläggas inom del av den fastigheten måste även i det fallet en ny detaljplan
upprättas för antagande. Vidare ska nämnas att den outnyttjade delen är en markreserv
för en eventuell utbyggnad av förskolan. Med tanke på att det byggs ca 850 bostäder inom
Artilleriet bör den delen av fastigheten därför kvarstå som kvartersmark för
skola/förskola för att undvika framtida lokaliseringsproblem och för att kunna bibehålla
utbyggnadsmöjligheten.

Koppling till Region Gotlands övergripande mål:
Beslutet överensstämmer med Region Gotlands övergripande mål för ekologisk
hållbarhet 2020-2023.
Barn- och genusperspektiv
Barn och genusperspektiven gynnas eftersom planeringen för området Artilleriet
fokuserar på minskad miljöpåverkan genom satsningar på kollektivtrafik, gång och
cykel och en minskad användning av biltransporter. Trafiksäkerheten förbättras
också genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykel utformning i området.
Landsbygdsperspektiv
Påverkar inte landsbygden.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Om ett parkeringsgarage skulle byggas enligt förslaget förutsätter det, med tanke på
att det innebär en omfattande investering, att alla parkeringsplatser är uthyrda
månadsvis för att månadskostnaden ska bli som lägst ca 700 kr, vid dagens ränteläge
och med en avskrivningstid om 50 år för parkeringsgaraget. Om en del av platserna i
ett motsvarande parkeringsgarage ska upplåtas till besökanden, vilket föreslås i
medborgarförslaget, kommer månadskostnaden för de fasta platserna att öka i och
med att beläggningsgraden för besökandeplatser är lägre. Därutöver ska även nämnas
att om ränteläget ökar med t ex 1 % kommer ovannämnda månadskostnad att öka
med ca 20 % i och med att räntekostnaderna utgör en stor del av de totala
driftskostnaderna.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7-fältet TN 2019/3208
Tjänsteskrivelse 14 januari 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Datum
2019-08-29 08:24

Ärendenummer
#15334

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars-Martin Martinsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
För att komma tillrätta med parkeringssituationen på A7-fältet
vill vi att regionfullmäktige beslutar om att ett parkeringshus uppförs istället för en plan parkeringsplats samt
besluta om en ny parkering bredvid förskolan Törneqvior.
Beskrivning och motivering
I bifogade fil 09-P-258 ligger nämnda grusplan där det står Malajen.
I bifogade fil 09-P-273 avses området som är märkt med P1.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Del av Detaljplan 09-P-258[400].pdf (788 KB)
Del av Detaljplan 09-P-273[401].pdf (1,43 MB)
Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7.docx (11 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
Lars-Martin Martinsson
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 18 F LGH 1003

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
lasse-m@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 321 of
regiongotland@gotland.se
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Förslag till medborgarförslag angående parkeringssituationen på A7-fältet
Vi lämnar detta förslag då vi anser att parkeringssituationen på A7-fältet idag är ohållbar. Efter
hand som nya kvarter färdigställs och blir inflyttningsklara kommer problemen att öka. Vi som bor i
kv. Sergeanten 1 kan bara i vårt kvarter konstatera att ett 20-tal fordon tillfälligt parkerar på en
grusplan bredvid förskolan Törneqvior och som snart kommer att försvinna. Var ska dessa fordon
ställa sig då kan man fråga sig? Dessutom är vår besöksparkering ständigt full av bilar som inte har
någonstans att parkera.
Ursprungsproblemet är att de nya kvarteren endast fått bygglov för att anlägga en parkeringsplats
per hushåll. Detta är inte tillräckligt när man bor på Gotland. Många hushåll har mer än en bil av
olika anledningar. Någon kanske jobbar på landet, man har egen firma och en firmabil, eller ett
vuxet barn som ännu bor hemma och har egen bil.
På Ada Blocks gata står det ständigt parkerade bilar i det ena körfältet vilket gör det omöjligt att
mötas på den gatan. Detta ställer också till bekymmer för snöröjning och ev. utryckningsfordon
mm.
Vi tog en titt på detaljplanen och hittade då en markyta vid kv. Korpralen som avsatts till parkering
(om behov finns). Vi tog då kontakt med Regionen för att höra vad som planerats för denna yta och
fick till svar att en parkering för 70 p-platser ska anläggas och vara klar till årsskiftet 2019-2020.
Detta var ju ett positivt besked men vi är övertygade om att det finns behov av fler platser än så.
Vårt förslag är att man i stället bygger ett parkeringshus i två till tre plan på nämnda plats.
För att över tid finansiera detta kan X antal permanenta p-platser erbjudas till uthyrning
månadsvis. Resterande ”spontanplatser” avgiftsbeläggs med en avgift per timme.
Vi lyckades inte i detaljplanen utläsa vad som planerats för grusplanen bredvid förskolan som idag
används som extraparkering. Så varför inte anlägga en allmän parkering där också. Det skulle säkert
gå att få till 30-50 platser.
För Brf Sergeanten 1
Lars Martinsson
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Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen)

Östercentrum

Allégatan
Krookska dungen

Stora Törnekvior

PLANOMRÅDET

Återvinningscentralen

Visbyleden

Detaljplan för

Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m fl)
Region Gotland

Ärendenr: BN 2014/9208
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014‐11‐25 rev 2015‐02‐25

Antagen 2015‐06‐15 RF § 183
Laga kraft 2015‐07‐22

Aktnr 09‐P‐258
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Planhandling
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 1994-11-01
Kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2013-06-18

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-04-17.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av förskola och
bostäder i form av småhus.
Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Planområdet utgör en del av detaljplan för del av Artilleriet 1:33, kv
Sergeanten m.fl som varit på samråd under juli och augusti 2014.
Bostadsområdena ska nu gå vidare för markanvisning. För att förskolan inte
ska försenas förs den delen och området för småhus vidare som en egen
detaljplan.

Miljökonsekvensbeskrivning,
översiktlig

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (antagen
av KF 1996-02-12). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är
aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts. Avsnitten om
avloppsvatten, avfall och energiutnyttjande är inte aktuella och utgår. Vatten
och avlopp kommer att kopplas till regionens VA-nät. Avfall kommer att
hanteras utifrån Region Gotlands källsorteringssystem med kompost och
brännbart. Övriga fraktioner lämnas på återvinningsstationer. A7-området
ligger nära återvinningsstationen i Visby.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på A7-fältet. I nordost gränsar området mot mark
som i gällande detaljplan är utlagd som NATUR. Läget är centralt i Visby,
ca 1.5 km från Östercentrum. Se flygfoto på framsidan.

Areal

Planområdet omfattar knappt två hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för A7-området i Visby (antagen av Kf
1996-02-12), anger för området bostäder där skola, barnomsorg och
gruppboende kan integreras. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Visbyområdet 2025 ”Hela Visby” (antagen av Kf 2009-12-14), bedöms FÖP
A7-området ha aktualitet i de delar som ännu inte är utbyggda. I FÖP ”Hela
Visby” finns en illustration daterad 2009-02-16, som visar möjlighet till ca
500 lgh på A7-fältet i form av radhus, villor och flerfamiljshus.
Föreslagen användning överensstämmer i stort med intentionerna i FÖP
”Hela Visby”.

__________________________________________________________________________________
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”Illustrationsplan A7‐fältet Visby” Temagruppen Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Närheten till natur ger goda förutsättningar för kvalitetsboende och
skola/förskola med en bra livsmiljö med plats för lek, promenader,
naturupplevelser och avkoppling.
Området består till största delen av öppen mark och gränsar i norr mot ett
värdefullt naturområde som i angränsande detaljplan är utlagt som
”NATUR”:
Inom hela A7-området finns en stor artrikedom. Både de större träden och
buskvegetationen bidrar till en hög biologisk mångfald och är hemvist för
många småfåglar, insekter och mindre däggdjur. Delar av detta bestånd är
därför viktigt att behålla, dels för den biologiska mångfalden men också för
upplevelsen av området. Buskträdsvegetationen innehåller bland annat
Kornell, Slån, Oxel och Hagtorn. Ädellövträden utgörs av bland annat Ask,
Ek, Lönn och Lind. Även om dessa lövträd ännu inte är så stora kommer de
på sikt att utgöra en stor kvalitet för bostadsområden – ädellövträden är ett
kapital för framtiden.

Geotekniska
förhållanden
markföroreningar

En översiktlig geoteknisk utredning över A7-området har gjorts 1990-04-27.
Enligt den bedömdes grundläggning kunna utföras med separata plattor
eller med hel kantförstyvad bottenplatta direkt i mark på frostfri nivå.
En geoteknisk undersökning daterad 2012-07-04 gjordes för kvarteret
Adjutanten gränsande till aktuellt området i väster. Grundläggning bedöms
kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata plattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord tas bort innan grundläggningen.
En översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2012-12-05, har gjorts för
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kv Adjutanten.
Enligt den är kulfångssanden vid skjutbanorna, gränsande till planområdet i
nordväst, förorenad (MKG 012 och MKG 013). Påverkansområdet kan vara
större än det som konstaterats i undersökningen. Blyrester (samt eventuellt
koppar och nickel) kan finnas i anslutning till detaljplanen. Kulfångssanden
måste omhändertas och deponeras alternativt efterbehandlas på annan
plats. I samband med sanering och omhändertagande av jordmassor bör en
utökad provtagning utföras i anslutning till skjutbanorna för att utröna om
det finns fler lokalt förorenade områden kring dessa.
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts 2013-0618. En saneringsplan är framtagen och saneringen är påbörjad under
hösten 2014 och ska vara slutförd våren 2015.
Som en säkerhetsåtgärd ska miljöteknisk undersökning göras inom
byggrätterna i samband med bygglov. En bestämmelse finns på plankartan.
Radon

Området anges som normalradonmark i det undre intervallet. Byggnader på
normalradonmark ska utföras radonskyddande. Avsteg får göras om
platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Grundvattennivån är
hög i området. Särskilda krav kan komma att ställas för att minimera risken
för skada på grundvattnet. Källare får ej byggas.

Fornlämningar

Arkeologisk undersökning ska göras inom planområdet innan detaljplanen
antas.

Bebyggelseområden
Bostäder

A7-fältet är med sitt centrala läge ett populärt område för promenader,
motion och naturupplevelser. Området genomkorsas av stigar. Tanken med
planförslaget är att så långt möjligt ta hänsyn till befintliga promenadvägar
och stigar.
Områdets centrala läge gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) anges följande
riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivå:
 Måttlig täthet: e=0,20 – 0,50
 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus.
 Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna
landskapet utanför.
 Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis
hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för
att förtydliga stråk, rumsbildningar etc.
 Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet.
 Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser.
 Långa gatuperspektiv ska undvikas.
 Husen vid gatan – trädgården på insidan. Häckar eller staket
mellan tomterna.
 Traditionellt klassiskt gatunät. Små platser och torg som bildar
finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de
inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i
vissa fall 5,5 – 6 meter och träd ska planteras.
 Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa
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bredare gatuavsnitt.
Varierad markbehandling (ej enbart asfalt).

I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt
översiktsplanen, ”att småskalighet ska råda i byggnader och
parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje
hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en blandning av olika
upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett
område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena
ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Bebyggelse i form av småhus (villor, rad- eller kedjehus) lokaliseras mot
naturområdet. Bostadshusen får uppföras i högst två våningar med en
högsta taknockshöjd på 8 meter.
Förskola

En tomt för skola/förskola har lagts in i detaljplanen. Skoltomten omfattar ca
9500 kvadratmeter. Tomtens storlek bedöms tillräcklig då den också
gränsar till ett område i norr som i gällande detaljplan för kv Adjutanten är
utlagt som ”Natur”. Det ger stora möjligheter för vistelse i närliggande natur
utan att behöva korsa någon gata.
Förskoletomten är anpassad för fem avdelningar. Dessa kommer att
byggas ut i två etapper. Detaljplanen medger en största byggnadsarea på
1200 kvadratmeter. Högsta taknockshöjd på elva meter tillåts.
Angöring till förskolan med bil ska ske på ett trafiksäkert sätt.
Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten

Offentlig service

Väster om Allégatan finns skolor, förskolor, äldreboenden m.m.

Kommersiell service

Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum cirka 1,5 kilometer från
planområdet och i kvarteret Stenhuggaren ca 1.5 kilometer från
planområdet. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas ut till de
båda handelsområdena.

Tillgänglighet

Området ligger centralt i Visby med god tillgänglighet till kollektivtrafik,
handel och service.

Brandskydd

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna.
Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden skall
särskild räddningsväg anordnas. För byggnader lägre än fyra våningar
medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar
stegutrustning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon

Friytor
Naturmiljö lek och
rekreation

A7- området är ett unikt och ofta utnyttjat strövområde av boende i
närområdet. Här finns motionsslingor, promenadvägar, odlingslotter, öppna
fält och skog. Vid utformningen av detaljplanen har hänsyn tagits till
befintliga stigar och växtlighet i så stor utsträckning det varit möjligt.
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Grönstråk
I norr avgränsas yttre A7 av ett vilt grönstråk där stigar genom en lövtunnel
leder fram till kolonilotter. Den delen ingår i ett viktigt grönstråk, som
sträcker sig från gravarna i Visby centrum via cirkusplatsen och till A7-fältet.
A7-fältet kommer även efter utbyggnad att ha områden med större friytor,
motionsspår och promenadstigar. Dessa är viktiga för välbefinnande och för
fri lek. Delar av motionsspår och stigar kan förmodligen inte ligga kvar i
samma sträckning när området bebyggs. Nya lägen inom grönstråk
tillskapas.

Karta tillhörande A7, Visby Naturvärdesanalys 2012‐08‐31

Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet angörs från en ny lokalgata (Greta Arvidssons gata), en
förlängning av Artillerigatan via befintlig cirkulationsplats. Hastigheten på
gatan ska anpassas till oskyddade trafikanter.
Lokalgatorna, med låg hastighet, blir blandtrafikgator där alla trafikanter
samsas på samma yta. I de angränsande grönområdena anläggs gång- och
cykelvägar. En tvärförbindelse mellan Follingboväg via Furulundsområdet
till Gråbo möjliggörs.
Gångvägar ska även finnas inom och mellan bostadsområdena inom A7området och binda samman dem. Motionsspårets sträckning behöver på
vissa ställen ändras något.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior där en busshållsplats
planeras. Idag finns kollektivtrafiken på Allégatan.

Parkering, angöring
och utfart

Parkeringsplatser ska anläggas inom kvartersmark enligt de av fullmäktige
antagna riktlinjerna.

Störningar

Bostadskvarteren är belägna väster om flygbullerstört område.
Flygbullerproblematiken behandlas utifrån det gemensamma
planeringsunderlaget som Region och Länsstyrelse kommit överrens om och
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som ligger till grund för bland annat FÖP Hela Visby och övrig
bebyggelseplanering. I överrenskommelsen har beslutats att hänsyn ska tas
till endast den civila trafiken när det gäller maxvärdet. Den militära trafiken
ingår i årsmedelvärdet - FBN 55 dB A.
Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Greta
Arvidssons gata att trafikeras av cirka 300 fordon/åmd. Beräknade värden
översiger inte Naturvårdsverkets riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Området ska anslutas till Regionens VA-system.
Områdets läge gör att dagvattenhanteringen tas om hand på
konventionellt sätt. Pågående projektering av omhändertagande

av dagvatten har visat att förutsättningar för ett lokalt omhän‐
dertagande för hela området inte finns, med utgångspunkt i
nivåskillnaden inom området. Inriktningen är att stimulera ett
lokalt omhändertagande inom respektive fastighet där så är
möjligt.

Kartan visar vattendelare över A7-fältet, (streckad linje)

Ekokommun

Hållbarhet
Region Gotland förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på
miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt i egen regi. Vid markanvisning
välkomnar Region Gotland ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöprestandahöjande system hos byggherren.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) presenteras ett
ekologiskt förhållningssätt:
I planeringen ska ekologisk hänsyn, på ett tidigt stadium, tas.
Detta genom att:
 Förbereda för källsortering av sopor
 Skapa lämpligt utrymme för kompostering
 Ge möjlighet till odling på kolonilotter
 Omhänderta dagvatten lokalt och anlägga och utnyttja
dagvattenmagasin och våtmark för rening

__________________________________________________________________________________
8 (13)
Antagen RF 2015-06-15 § 283, Laga kraft 2015-07-22

Page 331 of 373

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________



Bygga välisolerade fasader, ta tillvara eventuell överskottsvärme,
tänka ekologiskt i planering av system och flöden.

Ställningstagande i detaljplaneförslaget
Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för källsortering
skall finnas inom bostadsområdena. Lokalt omhändertagande av dagvatten
se rubrik ”Vatten, avlopp och dagvatten”.
Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät

Konsekvenser av
planens
genomförande

Konsekvenserna har bedömts utifrån ett helhetsperspektiv för
detaljplaneförslaget för kv Sergeanten m.fl. som även omfattade kv
Malajen under samrådet.
Sociala konsekvenser (jämställdhets- och barnperspektiv)
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och
gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva. Det är inte minst viktigt för äldre
som kan bo kvar hemma och klara sin vardag länge. Stora delar av
planförslaget utgör områden med natur. Bostadsområdena omges av både
öppenhet och tätare vegetation men även anordnad större park och den
nära bostadsgården. Träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.
Bebyggelse och grönska är sammanvävda för att skapa en variationsrik och
sinnlig miljö i människors närhet. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration, dagdrömmeri och rekreation. Forskning
visar att naturen har återuppbyggande effekter. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga hos
barn.
För det aktuella planområdet kommer rekreativa områden finnas kvar och
utvecklas med särskild tanke på närhet och attraktivitet för alla människor
som bor i närområdet. Området blir en ”grön lunga” där sociala möten, lek
och fritidsaktiviteter kan samlas. Detta skapar förutsättningar för en god
hälsa för alla de människor som vistas och bor i hela området.
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och
skolor. Det har visat sig att det kan förebygga bland annat fetma, diabetes,
benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge barn ett
bra förhållningssätt till naturen som gynnar engagemanget och känslan för
densamma när de växer upp. Krookska dungen med omnejd är en idealisk
plats för skolorna i området, som kan utnyttja dessa ytor som en resurs i
skolarbetet. Norr om planområdet finns ett brett naturstråk. Den föreslagna
tomten för förskola gränsar direkt till detta område. Barn behöver möjlighet
att utforska naturen.
Om grönområden ska fylla sin funktion måste de vara tillgängliga och
framkomliga. Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i närheten
av ett varierat utbud av markanvändning såsom grönområden, cykel- och
gångbanor, handel och kollektivtrafik har en högre grad av oberoende än
andra äldre.
Trygga och säkra övergångar för gående och cyklister ska anordnas utefter
huvudgatan. Säkra övergångar är även viktiga för att nå målpunkter som
förskola/skola, gymnasieskola samt en populär näridrottsplats som finns

__________________________________________________________________________________
9 (13)
Antagen RF 2015-06-15 § 283, Laga kraft 2015-07-22

Page 332 of 373

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Aktnr: 09-P-258
BN 2014/9208
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Malajen m.fl)
2014-11-25, REV 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika
grupper av människor. Generellt upplevs en plats trygg där många
människor rör sig. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar också barns
rörelsefrihet. I planförslaget tillkommer nya gång- och cykelvägar utefter
Stora Törnekvior. Stråket till Gråboskolan kan anläggas utan att passera en
stor genomfartsled då ny gång- och cykelväg anläggs tvärgående via
Furulundsområdet mot Gråboskolan. Gång- och cykelvägen kan också få
en fortsättning mot Follingboväg.
Belysning är ur ett trygghetsperspektiv viktig inom bostadsområden samt i
grönområden där nya gångstråk och motionsspår ska finnas.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. A7-området ligger
centralt i Visby vilket medför närhet till många arbetsplatser, offentlig- och
kommersiell service. Det är lätt att ta sig fram med cykel, till fots, kollektivt
eller med bil.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och är
beläget inom det som kallas yttre A7. Genom området går Stora Törnekvior.
Eftersom området som berörs ägs av Region Gotland kommer indelning i
nya fastigheter inte att ske förrän i samband med exploatering av området.
Ansvaret för genomförandet av detaljplanen kommer att delas mellan Region
Gotland och de exploatörer som tilldelas mark genom markanvisning.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och
att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det
finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett
snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägarna får någon ersättning.
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:

Tidplan

Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

år 2014
juli-augusti 2014
december 2014
våren 2015
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Ansvarsfördelning

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer
samverka och ansvara för att exploatering av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet. Lokalt omhändertagande av dagvatten är eftersträvansvärt.
Region Gotland är även ansvarig för att anläggandet av gång- och cykelväg,
gator med belysning, sanering, genomföra vissa utredningar och viss
fastighetsbildning.
Kommande exploatör för den del som ska markanvisas för radhusbebyggelse samt köparna av de enskilda tomterna ansvarar för att respektive
fastighet ansluts till de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala
VA-ledningsnätet. Ansvaret omfattar även att berörda fastigheter ansluts till
elnätet, tele, fiber o dyl.

Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
park/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.

Genomförandevtal,
upplåtelse

Del av planområdet kommer att markanvisas för radhusbebyggelse. Förutom
markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas med exploatören. I
detta regleras bl a ansvaret för genomförandet av exploateringen av den
delen av planområdet liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som
anses nödvändiga. Övriga bostadstomter kommer att upplåtas för enskilt
bebyggande.

Upplåtelser

De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av detaljplanen
och efterföljande exploatering säljs för enskilt ägande.

Byggnation

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen genomförs av
Region Gotland. Uppförandet av bostadsbebyggelse genomförs av exploatören samt de enskilda fastighetsägarna. Det kommer troligtvis att ske över
en viss tidsutsträckning. Någon tidplan för genomförandet är därför inte
upprättad. All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive fastighet/er genomförs av kommande exploatör samt fastighetsägare.

Detaljplaner o dyl

Eftersom berört område tidigare har varit ett regementsområde finns ingen
detaljplan för området.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs Region Gotland
Ändring av fastighetsindelningen kommer att ske i samband med kommande exploatering av planområdet. Eftersom Region Gotland kommer att bli
huvudman för allmän platsmark och VA finns inte något behov av att anlägga gemensamma funktioner som fordrar bildande av gemensamhetsanläggning.
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Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering i sin helhet inte ligger i direkt anslutning till
genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir
översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och förskola kan detaljplanen, antas ekonomiskt
lönsam ur ett regionalekonomiskt perspektiv. I det sammanhanget ska den
här detaljplanen ses som en del av helheten av exploateringen av hela kvarvarande yttre A7.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande och iordningställande av gator, VA-ledningnät o dyl, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen m m.
Inkomster för Region Gotland:
Regionens inkomster hänförs till försäljning av mark för småhus. I och med
att denna detaljplan har brutits ut ur ett större sammanhang är bedömningen
att en viss mindre obalans kommer att uppstå men att ett genomförande sett
över tiden kommer att uppnå balans för hela yttre A7-området. Utbyggnadskostnaden för VA-ledningsnätet finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Några ytterligare skattemedel än budgeterade medel i exploateringsplanen bedöms inte nödvändiga.
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak hänföras till försäljning av
bebyggda fastigheter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna. Sammantaget innebär det att detaljplanen kan
genomföras.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar Region Gotland har ansvar för och bekostar en geoteknisk undersökning
och en miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet.
I det fall ett en arkeologisk undersökning ska utföras är det också Region
Gotlands ansvar.
Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I största möjliga
utsträckning ska lokalt omhändetagande tillämpas. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Region Gotland ska samverka med GEAB, Telia och eventuell fiberförening för anslutning till deras
infrastruktur.
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Kartförsörjning

Medverkande
tjänstemän

Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
Christian Hegardt, SBF, stadsarkitekt
Roger Möller, SBF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare
Cora Juniwik, LK, folkhälsostrateg

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 25 november 2014, reviderad 2015-02-25

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Planhandling
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 1994-11-01
Kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2013-06-18

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-04-17.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ca 350 bostäder i
form av olika hustyper och boendeformer. I planområdets östra del
möjliggörs för olika verksamheter, hotell, handel, kontor och småindustri.
Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Exploateringsgraden har ökats något inom områden för bostäder.
Det är viktigt att bevara de kvaliteter som A7-fältet har. Området används
flitigt för promenader, motion och rekreation. Ett brett stråk park/natur
bevaras i öst-västlig riktning. Kring grönstråket planeras en lägre
bebyggelse. Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidsons gata i norra delen
föreslås flerbostadshus i tre till fyra våningar.
Söder om Stora Törnekvior bevaras ett område som naturområde för att
inte påverka Krookska dungen negativt. Ett område i anslutning till
bostadsområde i kvarteret Adjutanten söder om Stora Törnekvior tillåts för
en lägre bebyggelse.

Miljökonsekvensbeskrivning,
översiktlig

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (Antagen
av KF 1996-02-12). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är
aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts. Avsnitten om
avloppsvatten, avfall och energiutnyttjande är inte aktuella och utgår. Vatten
och avlopp kommer att kopplas till regionens VA-nät. Avfall kommer att
hanteras utifrån Region Gotlands källsorteringssystem.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på A7-fältet, del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33.
I väster gränsar området till kvarteret Adjutanten och i norr mot kvarteret
Malajen och naturområde. I öster mot Västra Törnekvior och i söder mot
villabebyggelse i Furulundsområdet. Läget är relativt centralt, ca 2 km från
Östercentrum. Se flygfoto på framsidan.

Areal

Planområdet omfattar drygt 25 hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för A7-området i Visby (antagen av Kf
1996-02-12), anger för området bostäder där skola, barnomsorg och
gruppboende kan integreras. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Visbyområdet 2025 ”Hela Visby” (antagen av Kf 2009-12-14), bedöms FÖP
A7-området ha aktualitet i de delar som ännu inte är utbyggda. I FÖP ”Hela
Visby” finns en illustration daterad 2009-02-16, som visar möjlighet till ca
500 lgh på A7-fältet i form av radhus, villor och flerfamiljshus.
Föreslagen användning överensstämmer med intentionerna i FÖP ”Hela
Visby”. I östra delen finns verksamhetsområden.

__________________________________________________________________________________
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”Illustrationsplan A7‐fältet Visby” Temagruppen Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2013-04-17 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Visby Artilleriet 1:33 för att möjliggöra byggande av skola, bostäder och
vissa inslag av mindre verksamheter.
Området för skola, kv Malajen, och villa- och radhusbebyggelse i
planområdets norra del bildade en separat detaljplan efter samrådet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Tillgången på bostadsnära natur ger goda förutsättningar för ett
kvalitetsboende och möjliggör för en bra livsmiljö med plats för lek,
promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Området består till största delen av öppen mark, och gränsar i norr mot ett
värdefullt naturområde. I planområdets västra gräns löper ett stråk med
buskage och en del träd. Dessa är värdefulla för småfåglar och ingår i
område för ”Natur”. De gröna stråken genom området är viktiga för att alla
boende i området ska ha närhet till grönområde. Alla bostadskvarter har
direktkontakt med ett grönområde.
Inom A7-området finns en stor artrikedom. Både de större träden och
buskvegetationen bidrar till en hög biologisk mångfald och är hemvist för
många småfåglar, insekter och mindre däggdjur. Delar av detta bestånd är
därför viktigt att behålla, dels för den biologiska mångfalden men också för
upplevelsen av området. Buskträdsvegetationen innehåller bland annat
kornell, slån, oxel och hagtorn. Ädellövträden utgörs av bland annat ask, ek,
lönn och lind. Även om dessa lövträd ännu inte är så stora kommer de på
sikt att utgöra en stor kvalitet för bostadsområdet – ädellövträden är ett
kapital för framtiden.
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Geotekniska
förhållanden
markföroreningar

En översiktlig geoteknisk utredning över A7-området har gjorts 1990-04-27.
Enligt den bedömdes grundläggning kunna utföras med separata plattor
eller med hel kantförstyvad bottenplatta direkt i mark på frostfri nivå.
En geoteknisk undersökning daterad 2012-07-04 gjordes för kvarteret
Adjutanten gränsande till aktuellt området i väster. Grundläggning bedöms
kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata plattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord tas bort innan grundläggningen.
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts 2013-0618, för del av Artilleriet 1:33 (kv Adjutanten, Sergeanten m.fl.). Prover har
tagits vid skjutbanan (MKG 014) och i ett antal punkter inom
bebyggelseområdena. Vid skjutbanan och ytterligare en punkt (P17) har
blyhalter något över KM (känslig markmiljö) påträffats. Vid skjutbanan har
också arsenik påträffats. Arsenikföroreningarna bedöms härröra från
tryckimpregnerade konstruktioner. Utanför planområdet berörs även MKG
012 och MKG 013 som också ingår i saneringsplanen.
Åtgärdsmålet är att eventuellt kvarlämnade föroreningar understiger det
generella riktvärdena för känslig markanvändning, KM, för respektive ämne.
Saneringen pågår och planeras vara klar i april 2016.

Radon

Området anges som normalradonmark i det undre intervallet. Byggnader på
normalradonmark ska utföras radonskyddande. Avsteg får göras om
platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att enbart
småindustri med mindre miljöpåverkan kan bli aktuellt. Särskilda krav kan
komma att ställas för att minimera risken för skada på grundvattnet.
Vid den geotekniska undersökningen framkom att ett tätskikt ligger en till
två meter under markytan vilket gör att ytvatten inte infiltrerar. Tätskiktet
utgör ett effektivt skydd för grundvattnet och bör inte påverkas mer än
nödvändigt. Källare är inte tillåtet.

Fornlämningar

Omfattande arkeologiska utredningar och undersökningar pågår inom
planområdet. Områdena söder om Ada Blocks gata och söder om Stora
Törnekvior är inte utredda arkeologiskt och kan hysa omfattande
arkeologiska lämningar. En bestämmelse att bygglov inte får ges innan
arkeologisk utredning och eventuell undersökning har gjorts gäller inom
hela planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder

A7-fältet är med sitt centrala läge ett populärt område för promenader,
motion och naturupplevelser. Tanken med planförslaget är att så långt
möjligt ta hänsyn till befintliga promenadvägar och stigar vid planering av de
nya bostadsområdena. Centralt i öst-västlig riktning bevaras ett grönstråk
som kantas av lägre bebyggelse. Längs gatorna tillåts en högre bebyggelse
i form av flerfamiljshus i tre till fyra våningar.
Områdets centrala läge gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader.
Bebyggelsen ska vara blandad med avseende på byggnadsskala,
fastighetsägare och upplåtelseformer.
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Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) anges följande
riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivå:
 Måttlig täthet: e=0,20 – 0,50
 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus.
 Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna
landskapet utanför.
 Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis
hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för
att förtydliga stråk, rumsbildningar etc.
 Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet.
 Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser.
 Långa gatuperspektiv ska undvikas.
 Husen vid gatan – trädgården på insidan. Häckar eller staket
mellan tomterna.
 Traditionellt klassiskt gatunät. Små platser och torg som bildar
finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de
inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i
vissa fall 5,5 – 6 meter och träd ska planteras.
 Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa
bredare gatuavsnitt.
 Varierad markbehandling (ej enbart asfalt).
I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt
översiktsplanen, ”att småskalighet ska råda i byggnader och
parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje
hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en blandning av olika
upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett
område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena
ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Bebyggelsen ordnas enligt tre övergripande gestaltningsprinciper,
gaturummet, gårdsrummet och parkrummet.
Gaturummet
Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidssons gata ordnas bebyggelsen så
att byggnaderna byggs ut i förgårdslinjen och skapar ett tydligt gaturum.
Bebyggelsen ska vara lägst tre våningar och högst fyra våningar. Entréer
mot gatan skapar en öppen och välkomnande känsla för boende och andra
som rör sig i området. Fastslås dock inte genom bestämmelse på
plankartan. Bebyggelsen orienteras med långsidan mot gatan så att tyst
sida kan åstadkommas mot gårdssidan.
Gårdsrummet
Inom bostadskvarteren tillskapas slutna eller halvslutna gemensamma
gårdsrum. Gårdsrummen kan begränsas av bostadshus, väggar mot
komplementbebyggelse eller växtlighet.
Parkrummet
Det centrala parkrummet knyter samman området med bebyggelsen i
kvarteret Adjutanten. Parken har karaktär av anlagd park och naturmark.
Kvarterens gräns mot park/natur utgörs av bebyggelse i form av radhus,
stadsvillor eller flerbostadshus.
Söder om Stora Törnekvior
Här tillåts en bebyggelse i två till tre våningar. 50 % av byggnaderna ska
placeras utmed förgårdslinje mot gata för att få en enhetlig gatubild med
bebyggelse mot gatan.
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Inom området har bedrivits slåtter. Det växer ett enda träd och lite
buskvegetation inom området. Med tanke på den ringa vegetationen utgör
trädet ett viktigt inslag. Om det är möjligt att bevara på växtplatsen kommer
det att utgöra ett mycket positivt inslag i bostadsområdet. Se även avsnitt
”Naturvärdesanalys”. Alternativt kanske trädet kan flyttas.
I bebyggelseområdena som gränsar till grönstråket ska öppningar finnas
mot parkområdet. På så sätt bildar det gröna fingrar in mellan
bostadshusen och boende har nära till grönområdet. Park/naturområdet är
tänkt som en grön park för de boende i området och för allmänheten – ”det
gemensamma rummet”. Utanför bostadsområdena tar naturen vid.
I flerbostadshusen mot gata kan inrymmas mindre verksamheter i markplan
som inte är störande för bostäderna.
Kvarteren utformas med förgårdsmark. Huvudbyggnaden placeras utmed
gatan i förgårdsgränsen. Det ger tydliga gaturum och friyta på gårdssidan.
För att tydligt avgränsa bebyggelsen mot park-/naturområdet ska husen
placeras utmed egenskapsgräns mot parkrummet.

Markanvisning

Regionstyrelsen (RS § 408/2014) gav tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra markanvisningstävling för fyra områden inom kvarteret
Sergeanten.
Markanvisningstävlingen genomfördes våren 2015. Regionstyrelsen
beslutade 2015-06-16 att tilldela fyra exploatörer mark inom kvarteret
Sergeanten.
Planförslaget har efter samrådet omarbetats i samråd med de exploatörer
som tilldelats mark vid markanvisningstävlingen.
A.
B.
C.
D.

Gestaltning

Arriba
Österleds fastighets AB
Wisab
BoKlok

Bebyggelsens placering i stadsrummet
Bebyggelse mot gata ska uppföras i förgårdslinjen mot huvud- eller
lokalgata.
Gaturummet
Det offentliga rummets gestaltning är viktig för stadsbildens utveckling.
Tydliga gaturum eftersträvas. Förgårdsmarken ska gröngöras.
Utemiljön
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Stora träd är mycket viktiga att behålla.
Alla kvarter gränsar till ett grönområde. Det ska vara lätt att ta sig till
grönområdet från sin bostad.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.
Exakt dragning av ett så kallat x-område har inte lagts in på plankartan för
att inte påverka placering av bostadshusen negativt. Stråket läggs fast
genom ett servitut.
Kravet på parkeringsplatser är 1,05 plats/bostad. Det gör att en högre
exploatering har möjliggjorts. För att inte gårdsmiljön ska påverkas negativt
om behov av fler parkeringsplatser än 1.05 plats/bostad uppstår bör dessa
inte lösas inom bostadsområdena. Vid eventuellt behov av fler
parkeringsplatser har ett område ”P1” lagts in i detaljplanen. Området är
reservområde för parkering och kan utgöra gemensam parkeringsplats för
flera områden.
Verksamheter

En tomt närmast bostäderna möjliggörs för byggande av hotell och kontor.
Området gränsar mot naturområden på två sidor. I planområdets östra del
föreslås några kvarter för verksamheter. Småindustri och hantverk samt
kontor och handel möjliggörs.
För att undvika storskalig exploatering inom det sydöstra verksamhetsområdet mot Wilhelmina Skogs gata begränsas tomtstorleken till 3000
kvadratmeter. Största bruttoarea är 50% av fastighetsarean.

Offentlig service

En förskola planeras byggas under 2017 norr om planområdet i kvarteret
Malajen. Väster om Allégatan finns både skolor, förskolor och äldreboende,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN, Radio Gotland. Öster om
planområdet är Visbys återvinningsstation belägen.

Kommersiell service

Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum knappt två kilometer
från planområdet och i kvarteret Stenhuggaren ca 1 kilometer från
planområdet. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas ut till
båda handelsområdena.

Tillgänglighet

Området ligger centralt i Visby med god tillgänglighet till kollektivtrafik,
handel och service.
Enligt BBR 3:122 ska minst en tillgänglig och användbar gångväg finnas
mellan tillgängliga entréer till byggnader och
 bostadskomplement i andra byggnader
 parkeringsplatser
 angöringsplatser för bilar
 friytor, samt
 allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan
nivåskillnader. Avståndet mellan byggnadernas entréer och utrymmen för
hushållssopor bör inte överstiga 50 m.

Brandskydd

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna.
Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden skall
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särskild räddningsväg anordnas. För byggnader lägre än fyra våningar
medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar
stegutrustning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara sådan att utrustning
för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Naturvärdesanalys

En naturvärdesanalys, ”A7 Visby, naturvärdesanalys 2012-08-31”, har tagits
fram för att få en helhetssyn på de värdefulla grönområdena inom hela A7fältet.
Naturvärdesanalysen anger ”Att planera ett samhälle kan ske utifrån många
aspekter: ekonomiska för byggnationen, ekonomiska för kommande drift av
allmänytor, attraktion i området både av bebyggd yta och kringliggande
grönyta, genom att exploatera högt med mindre hänsyn till platsen eller
genom platsanpassad exploatering.
Att ta tillvara fungerande befintlig vegetation är inte bara ekonomiskt
hållbart utan tillför platsen oftast så mycket mer i form av ett fungerande
ekosystem med örter, buskar, träd, insekts- och djurliv. Att återskapa ett
fungerande ekosystem är inte bara kostsamt utan framförallt både svårt och
tidskrävande, samt ofta omöjligt ur driftsynpunkt. Vid exploatering påverkas
naturligtvis ofta det befintliga negativt men återhämtningen sker så mycket
snabbare än om man skall göra om vegetation och grönytor på nytt.
Djurarterna hittar snabbare tillbaka till det gamla än till ett nytt område”.

Karta tillhörande A7, Visby Naturvärdesanalys 2012‐08‐31

Naturmiljö lek och
rekreation

A7- området är ett unikt och ofta utnyttjat strövområde av boende i
närområdet. Vid utformningen av detaljplanen har hänsyn tagits till befintliga
stigar och växtlighet i så stor utsträckning det varit möjligt.
Grönstråk
A7-fältet kommer även efter utbyggnad att ha områden med större friytor,
motionsspår och promenadstigar. Dessa är viktiga för välbefinnande och för
fri lek. Delar av motionsspår och stigar kan förmodligen inte ligga kvar i
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samma sträckning när området bebyggs. Nya lägen inom grönstråk och
genom bebyggelseområdena tillskapas. I planförslaget blir grönstråken
väsentliga delar av stadsdelen. Närlekplatser (småbarnslek) ska ordnas
nära bostaden, på kvartersmark inom bostadsområdena.
Mitt i området mellan bebyggelsegrupperna norr om Stora Törnekvior i
öst/västlig riktning sparas ett naturområde kvar som park. Parken
iordningställs med mötesplatser, planteringar och flexibla lek/vistelseytor.
Här är ambitionen att skapa platser för möten mellan människor, fri lek,
odling och promenader. Längre österut övergår grönstråket i naturmark.
En lekplats/aktivitetspark ska anläggs i parkområdet. Den riktar sig till barn i
hela området och ska fungera även för barn från andra delar av staden.
Genom att ge leken ett speciellt lockande inslag kan den, tillsammans med
parken och grönstråken, utgöra ett attraktivt inslag för området.
Möjlighet till byggande av sol-/regnskydd ges i planen. Grönstråket har
stora möjligheter att bli en attraktiv mötesplats eller utflyktsmål för boende i
närområdet men även för människor från andra områden, skolor m.m.
Inom parkområdet finns ett kulfång, kvar sedan området var militärt
övningsområde, som idag används för graffiti. Se foto nedan. De två
vertikala väggarna står kvar och kan även i fortsättningen användas för
graffiti eller bli klätterväggar. Väggarnas placering gör att de utgör en port till
bakomliggande områden. På så sätt bevaras också lite av tidigare militär
verksamhet. Närheten till områdeslekplatsen gör att området har
förutsättningar att bli en aktivitetspark för alla åldrar.
I den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet uttrycks att konstnärlig
utsmyckning tidigt ska involveras i planeringen för att kunna uppfylla sina
syften att:
 ”förhöja” det gemensamma rummet
 Genom sitt uttryck förklara och förtydliga tillvaron
 Tillföra stadsdelen, kvarteret, gården och huset en identitet.

Odlingslotter

Stadsodling och intresset för kollonilottsinnehav har generellt sett ökat. Att
odla själv för eget hushåll och ur hälsoaspekt ligger i tiden och regionalt
finns en efterfrågan av fler odlingslotter och alternativa odlingsplatser.
Inslag av odling i stadsdelsparker eller i bostadsmiljöer kan fungera som
mötesplats och skapa gemenskap i ett område. Det är också viktigt att
möjliggöra odling för alla kategorier av boende med odlingsintresse. Genom
att erbjuda områden med till exempel mindre odlingslotter, pallkragar, större
odlingspartier där alla odlar tillsammans kan man möta flera olika behov av
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stadsodling.
I planen finns ett område utlagt för kolonilotter. Inom park/naturområdena
tillåts också odling i det mindre formatet på lämpliga ställen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Enligt FÖP Hela Visby ska gatunätet på A7-fältet ansluta till Allégatan samt
Visbyleden. Huvudgatan, Stora Törnekvior, är en naturlig förbindelse mellan
Allégatan och Visbyleden för alla trafikanter. Gatunätet inom området är
traditionellt med möjlighet till genomsilande trafik. De övergripande tankarna
från den fördjupade översiktsplanen för Visby följs.
Den dimensionerande hastigheten för huvudgatan Stora Törnekvior är 40
km/tim och för lokalgatorna 30 km/tim. Tillgänglighetsanpassade passager
över Stora Törnekvior planeras.
Bebyggelsens placering med högre hus längs gatan innebär att gårdarna
avskärmas från biltrafikbuller på ett effektivt sätt. Den placering av husen
som lagts fast i detaljplanen gör att en ”tyst gårdssida” erhålls. Det är viktigt
att tillvarata de kvaliteter som bostadsområdena får med föreslagen
struktur.
Gång- och cykeltrafik prioriteras inom området. Separata gång- och
cykelbanor planeras längs Stora Törnekvior på båda sidor. Längs södra
sidan på Greta Arvidssons gata och längs västra sidan på Ada Blocks gata
planeras gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägarna kopplas ihop med
befintligt gc-nät. Det ger en trygg och säker trafikmiljö som uppmuntrar till
gång- och cykeltrafik såväl under arbetsdagar som på fritiden. I de
angränsande grönområdena anläggs gång- och cykelvägar. En
tvärförbindelse mellan Follingboväg via Furulundsområdet till Gråbo
möjliggörs.
Gamla järnvägsbanken i planområdets södra del bibehålls i sin nuvarande
utformning och ingår i gång- och cykelvägnätet.

F.d. järnvägsbanken i
planområdets södra del.

Gångvägar ska även finnas inom och mellan bostadsområdena och binda
samman dem. Motionsspårets sträckning behöver på vissa ställen ändras
något.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior och busshållsplatser
planeras vid gatan.

Parkering, angöring
och utfart

Planområdet angörs från ny gata (Greta Arvidssons gata) i norra delen, en
förlängning av Artillerigatan via befintlig cirkulationsplats. I den södra delen
sker angöring från Stora Törnekvior.
Områdets centrala läge och satsningen på utbyggnad av gång- och
cykelvägar gör att parkeringsriktlinjerna har frångåtts vid markanvisningen.
Kravet på parkeringsplatser var vid markanvisningen 1.05 plats/bostad.
Parkeringsplatser ska anläggas inom kvartersmark. Det lägre kravet på
parkeringsplatser innebär att en högre exploatering kan tillåtas inom
kvarteren.
För verksamhetsområdena gäller regionens parkeringsriktlinjer. Bruttoarean
inom verksamhetsområdena är 50 % av fastighetsarean. Beroende på hur
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byggnader utformas kan möjligheten att anordna parkeringsplatser bli en
begränsande faktor som kan påverka exploateringsgraden.
Ett område betecknat ”P1” på plankartan utgör reservyta för parkering om
det visar sig att behovet av fler parkeringsplatser, utöver 1,05 platser/bostad
krävs. Parkeringsområdet kan serva alla bostadskvarteren och eventuellt
också verksamhetsområdena. Det är viktigt att parkeringens ytbehandling
harmoniserar med området. Området ska kringplanteras.
Parkeringsplatser inom bostadskvarteren bör delas upp i flera mindre ytor
för att bättre smälta in i kvartersstrukturen, vilket även ger en tryggare miljö
att vistas i.

Störningar

På fastigheten Värmekraften 3, öster om A7-fältet, produceras fjärrvärme
på ca 90 GWh. Bolaget har i dag tillstånd att elda s.k. grot (grenar och
toppar) och biprodukter från sågverk och jordbruk. Bränslestackarna avger
terpener, som boende i närheten uppfattar som störande. Det är dock inte
rimligt att begränsa byggande av bostäder på längre avstånd än 300 meter
som idag tillämpas som skyddsavstånd till verksamheten.
Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Stora
Törnekvior att trafikeras av cirka 2800 fordon/åmd. Enligt en
trafikbullerberäkning blir värdena vid fasad för bebyggelsen längs Stora
Törnekvior, 55 dBA ekvivalent värde och maxnivån 71 dBA.
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik överskrids marginellt
när det gäller maximalvärdet. Det rekommenderade värdet utomhus är 55
dBA ekvivalentnivå och maximalvärdet är 70 dBA. Att maximalvärdet
utomhus överskrids marginellt kan accepteras. Möjlighet att tillskapa
uteplats finns på gårdssidan där husens placering effektivt avskärmar buller
från Stora Törnekvior. Om behov finns kan balkonger glasas in och uteplats
avskärmas.
Bostadsområdena påverkas inte av trafikbuller från väg 148 (Visbyleden).
Enligt en bullerberäkning utsätts bostadsbebyggelsen längst mot öster för
43 dBA ekvivalent värde och 43 dBA maxvärde.
Naturvårdsverkets riktvärden för godtagbara bullernivåer inomhus är 30
dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. Motsvarande värden på
uteplats är 55 dBA och 70 dBA.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Dricksvatten:
I området finns kommunalt dricksvatten med högsta absoluttryck om 70
möh.
Avloppsvatten
I området finns kommunalt spillvattensystem med möjlighet till
självfallsanslutningar.
Dagvatten:
Inom kvarteren ska dagvattnet i möjligaste mån omhändertas lokalt för att
bibehålla nybildningen av grundvatten i Visby. Dag- och dränvatten från
fastighet ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges
möjlighet att infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till det
kommunala systemet. Dagvatten från parkeringsytor ska i första hand ledas
ut över grönytor innan avledning till det kommunala systemet. När så inte är
möjligt ska dagvattnet fördröjas i ett magasin med minsta volym 150 l/m2
hårdgjord yta. Fördröjningsmagasin och infiltrationsytor kommer att
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placeras inom park/natur.
Dagvattenhanteringen beskrivs i Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för
A7-området i Visby så här: ”Lokalt omhändertagande av dagvatten är till
viss del möjligt och lämpligt inom delar av A7-området. Det bör ske för att
tillskapa estetiska kvaliteter i boendet och för att inte negativt påverka viktig
vegetation”.
Inom planområdet ska dagvattenhanteringen söder om Stora Törnekvior
som främsta mål ha att säkerställa ytligt markvatten till Krookska dungen.
För att bevara Krookska dungen får inte den hydrologiska belastningen
väsentligt ändras. Bäst är då att störa befintliga förhållanden så lite som
möjligt. Stor del av området ingår i planförslaget som Natur.

Kartan visar vattendelare över A7-fältet, (streckad linje)

Ekokommun

Hållbarhet
Region Gotland förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på
miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt i egen regi. Vid markanvisning
välkomnar Region Gotland ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöprestandahöjande system hos byggherren.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) presenteras ett
ekologiskt förhållningssätt:
I planeringen ska ekologisk hänsyn, på ett tidigt stadium, tas.
Detta genom att:
 Förbereda för källsortering av sopor
 Skapa lämpligt utrymme för kompostering
 Ge möjlighet till odling på kolonilotter
 Omhänderta dagvatten lokalt och anlägga och utnyttja
dagvattenmagasin och våtmark för rening
 Bygga välisolerade fasader, ta tillvara eventuell överskottsvärme,
tänka ekologiskt i planering av system och flöden.
Ställningstagande i detaljplaneförslaget
Ett område för kolonilotter har lagts in i detaljplanen. Dessutom kan
stadsodling i mindre omfattning tillåtas på lämpliga platser inom områden
för Park/Natur. Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för
källsorterings skall finnas inom bostadsområdena. Lokalt omhändertagande
av dagvatten se rubrik ”Vatten, avlopp och dagvatten”.
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Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.

Konsekvenser av
planens
genomförande

Sociala konsekvenser (jämställdhets- och barnperspektiv)
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och
gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva. Det är inte minst viktigt för äldre
som kan bo kvar hemma och klara sin vardag länge. Stora delar av
planförslaget utgör områden med natur. Bostadsområdena omges av både
öppenhet och tätare vegetation men även anordnad större park och den
nära bostadsgården. Träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.
Bebyggelse och grönska är sammanvävda för att skapa en variationsrik och
sinnlig miljö i människors närhet. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration, dagdrömmeri och rekreation. Forskning
visar att naturen har återuppbyggande effekter. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga hos
barn.
För det aktuella planområdet kommer rekreativa områden finnas kvar och
utvecklas med särskild tanke på närhet och attraktivitet för alla människor
som bor i närområdet. Området blir en ”grön lunga” där sociala möten, lek
och fritidsaktiviteter kan samlas. Detta skapar förutsättningar för en god
hälsa för alla de människor som vistas och bor i hela området.
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och
skolor. Det har visat sig att det kan förebygga bland annat fetma, diabetes,
benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge barn ett
bra förhållningssätt till naturen som gynnar engagemanget och känslan för
densamma när de växer upp. Krookska dungen, belägen sydost om
planområdet, med omnejd är en idealisk plats för skolorna i området, som
kan utnyttja dessa ytor som en resurs i skolarbetet. Norr om planområdet
finns ett brett naturstråk. Barn behöver möjlighet att utforska naturen.
Om grönområden ska fylla sin funktion måste de vara tillgängliga och
framkomliga. Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i närheten
av ett varierat utbud av markanvändning såsom grönområden, cykel- och
gångbanor, handel och kollektivtrafik har en högre grad av oberoende än
andra äldre.
Trygga och säkra övergångar för gående och cyklister ska anordnas utefter
huvudgatan. Säkra övergångar är även viktiga för att nå målpunkter som
förskola/skola, gymnasieskola samt en populär näridrottsplats som finns
väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika
grupper av människor. Generellt upplevs en plats trygg där många
människor rör sig. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar också barns
rörelsefrihet. I planförslaget tillkommer nya gång- och cykelvägar. Stråket till
Gråboskolan kan anläggas utan att passera en stor genomfartsled då ny
gång- och cykelväg anläggs tvärgående via Furulundsområdet mot
Gråboskolan. Gång- och cykelvägen kan också få en fortsättning mot
Follingboväg.
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Belysning är ur ett trygghetsperspektiv viktig inom bostadsområden samt i
grönområden där nya gångstråk och motionsspår ska finnas.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. A7-området ligger
centralt i Visby vilket medför närhet till många arbetsplatser, offentlig- och
kommersiell service. Det är lätt att ta sig fram med cykel, till fots, kollektivt
eller med bil.
Revidering efter
granskning

Trafikverket har fastställt riksintresseområdet för Visby flygplats. Den
flygbullergräns som påverkat utformningen av detaljplanen gäller inte
längre. Förändringen av flygbullergränsen innebär att detaljplanen nu
stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Detaljplanen har reviderats genom att:
Området för odlingslotter(L) flyttas ca 50 meter österut och angränsande
bostadsområde utökas ca 50 meter.
Inom det östligaste kvarteret för bostäder längs Stora Törnekvior tas
kryssmark bort mot Wilhelmina Skogs gata. Parkeringsområdet flyttas. Se
skiss nedan.

Reviderat förslag 2016‐03‐08

Utökning av byggrätter

Granskningsförslag 2015‐10‐21
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och
är beläget inom det som kallas yttre A7. Genom området går Stora Törnekvior. Eftersom området som berörs ägs av Region Gotland kommer indelning i nya fastigheter inte att ske förrän i samband med exploatering av området. Ansvaret för genomförandet av detaljplanen kommer att delas mellan
Region Gotland och de exploatörer som tilldelas mark genom markanvisning och köp alternativt genom direktförsäljning.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och
att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det
finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett
snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägarna får någon ersättning.
Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

Ansvarsfördelning

år 2014
juli-augusti 2014
november-december 2015
april 2016

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för att anläggandet av gång- och cykelvägar, gator
med belysning inom allmän platsmark, busshållplatser, allmän lekplats,
sanering, vissa utredningar och viss fastighetsbildning.
Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts till
de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet.
Exploatörerna/köparna ansvarar att berörda fastigheter ansluts till elnätet,
tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet.

Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
ansvarig för park/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.
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Genomförandevtal,
upplåtelse

Marken upplåts i huvudsak genom markanvisning (framförallt för bostadsändamål) men direktanvisning/-försäljning kan även förekomma (gäller
framförallt mark för verksamheter). Förutom markanvisningsavtal ska
exploateringsavtal upprättas med samtliga exploatörer. I det regleras bl a
ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet mellan
parterna liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som anses nödvändigt samt de krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet.

Upplåtelser

De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/
utveckling av området säljs för enskilt ägande.

Byggnation

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen samt den allmänna lekplatsen genomförs av Region Gotland. Uppförandet av bostadsbebyggelse och byggnader för verksamheter genomförs av respektive
exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske över en viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är därför inte upprättad.
All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive fastigheter och
kvarteren för verksamheter genomförs av kommande exploatörer/köpare.

Fastighetsbildning,
markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs av Region Gotland
Ändring av fastighetsindelningen kommer att ske i samband med kommande exploateringar. Bildandet av gemensamhetsanläggning kommer att bli
nödvändig för gemensamma funktioner inom kvarter för verksamheter och
inom bostadskvarter som indelas i flera fastigheter med olika ägare.
Eftersom del av infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas inom
kvartersmark ska rätten att lägga dem inom berörda fastigheter säkerställas
genom servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras mer i
detalj. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och verksamheter kan detaljplanen antas
ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter och inkomster för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande och iordningställande av gator, VA-ledningnät o dyl, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen m m. Regionens inkomster hänförs till
markförsäljning för verksamheter och av byggrätt för bostäder.
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Utgifter
Den mest rättvisande redovisningen är att redovisa beräknade utgifter för
hela yttre A7-området eftersom de kommer att beröra detaljplanerna för
kvarteren Adjutanten, Malajen och Sergeanten samt utbyggnaden av Stora
Törnekvior, nya anslutningsgator till Trädgårdsgatan och Furulundsgatan
samt anslutningen och del av cirkulationsplatsen in till kvarteret Stenhuggaren. Gatunätet för den här detaljplanen kommer nämligen att omfatta
en stor del av kommande gatuutbyggnad inom yttre A7 och infrastrukturen
för detaljplanerna för yttre A7-området går i varandra. Redovisningen sker
därför för hela området för att redovisa att balans kommer att uppnås.
Gator, gång- och cykelvägar, anslutningsgator, anslutning cirkulationer,
belysning, busshållplatser, projektering o byggledning, parkering 74,0 Mkr
Sanering, rivning, arkeologi m m
4,5 Mkr
Iordningställande av lekplats, park-/naturområden, odlingsområde 4,0 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan 3,5 Mkr
Summa
86,0 Mkr
Utbyggnad av VA-ledningsnätet inkl. dagvatten

19,0 Mkr

Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster ska minimeras. Ett
första steg över tiden kommer att omfatta utgifter för VA-utbyggnad om ca
13 Mkr samt del av ovan redovisade utgifter om ca 40 Mkr. VA-utbyggnaden regleras genom VA-avgifter. Inkomster har kommit in från försäljning av
byggrätt om ca 6,7 Mkr och ytterligare 3-4 Mkr kommer in avseende pågående projekt med Gotlandshem inom kv. Adjutanten. Under 2016 beräknas småhus/radhustomter säljas för ca 9 Mkr. Genomförd markanvisning
beräknas ge inkomster om ca 31 Mkr enligt inkomna anbud. Därutöver
kvarstår inkomster från försäljning av byggrätter inom kv. Adjutanten samt
kv. Sergeanten liksom mark för verksamheter till en uppskattad nivå om ca
40 Mkr.
Inkomster
Utbyggnadskostnaden för VA-ledningsnätet finansieras genom debitering
av anslutningsavgifter. Bedömningen är att ett genomförande kommer att
uppnå balans över tiden. Resterande 85 Mkr finansieras genom försäljning
av mark och byggrätter. Några ytterligare skattemedel fordras således inte
för ett genomförande.
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till hyresintäkter
och/eller försäljning av bebyggda fastigheter eller bostadsrätter. Utifrån den
värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden
som uppkommer genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam även för fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Sammantaget innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer och el för gator, GC-vägar, belysning och
park uppgå till ca 700 Tkr per år för hela yttre A7-området. För ovan nämna
första steg medför det ökade driftskostnader om ca 350 Tkr per år.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken är bebyggbar för avsett
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ändamål.
Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.

Kartförsörjning

Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

Medverkande
tjänstemän

Christian Hegardt, SBF, stadsarkitekt
Roger Möller, TKF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Pernilla Johansson, TKF, stadsträdgårdsmästare
Lena Beckman, SBF, planingenjör, plankarta
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015-10-21, reviderad 2016-03-08

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare

Antagen av RF 2016-04-25 § 63
Laga kraft 2016-06-01
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TN 2019/3456
16 januari 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Förslag till lösning av trafikproblemen vid
Färjeleden och Kryssningskajen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag angående lösning av
trafikproblemen vid Färjeleden och kryssningskajen.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår en lösning på trafikproblemen vid
Färjeleden och kryssningskajen genom att förlänga gångbron från hamnläge 7 fram
till kryssningskajens informationsbyggnad. I anslutningen till informationsbyggnaden
förses gångbron med hiss- och rulltrappor. I befintlig terminal byggnad finns redan
hissar och rulltrappor. Gångbron kan sedan förses med rullband för
persontransporter.
Bedömning

I samband med planeringen för anslutningar till kryssningskajen var en förlängning
av befintlig gångbro från kajplats 7 till kryssningsterminalen det första alternativet
som tittades på. Arkitekt anlitades som ritade på utformning, sträckning och skyline
för en förlängning av befintlig gångbro. Eftersom det framkom att passagerare från
linjetrafiken och kryssningspassagerare av säkerhetsskäl inte kan blandas måste en
helt ny separat gångbro från färjeterminalen och bort till kryssningsterminalen
byggas. En kostnadsberäkning gjordes som kom fram till att en sådan gångbro skulle
kosta cirka 70 miljoner. Det framkom också att befintlig hamnterminal inte har
kapacitet att ta emot alla kryssningsresenärer och övriga resenärer. En utbyggnad av
befintlig hamnterminal på pelare ut över långtidsparkeringen skulle behövas. Någon
kostnadsberäkning om vad en utbyggnad av hamnterminalen skulle kosta gjordes inte
utan lösningen förkastades.
Arbete med att hitta en lösning på lång sikt för kryssningspassagerare pågår. Där
ingår bland annat att även förutsättningslöst titta på tidigare framlagda förslag på
lösningar. Då den föreslagna lösningen är känd sedan tidigare så kommer den att
ånyo att gås igenom och analyseras.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte.
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Landsbygdsperspektiv- Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys- En ny gångbro från Hamnterminalen och fram till
Kryssningsterminalen kostnadsberäknades 2016 till ca 70 miljoner. En permanent
gångbro över Färjeleden kostnadsberäknades till ca 25 miljoner.
Beslutsunderlag

TN 2019/3456 Medborgarförslag Förslag till lösning på trafikproblemen vid
Färjeleden och kryssningskajen
Tjänsteskrivelse datum 2020-01-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Inskickat av: Bertil Tore Bergström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förslag till lösning av trafikproblemen vid Färjeleden och Kryssningskajen.
Beskrivning och motivering
Om terminaler och broar
Hamnterminalen i Visby betjänar f.n. tre angöringsställen: Läge 5 och Läge 6 utnyttjas huvudsakligen av de större färjor, som sköter
den reguljära trafiken till Nynäshamn och Oskarshamn. Läge 7 är främst avsedd för de mindre färjorna till fastlandet, men används
sedan länge för de - numera - mindre kryssningsfartygen. Från terminalbyggnaden leder högt belägna bryggor till resp. fartyg, även om
många kryssningsgäster från Läge 7 väljer markvägen in till till centrum, sannolikt p.g.a. okunnighet om de lokala förhållandena.
När så kryssningskajen byggdes uppstod problemet hur gästerna skull kunna komma in till Visby centrum. Matarbussar i all ära, men
frågan har hela tiden existerat, varthän och varifrån, vilken väg, hur ofta? Somliga kryssningsrederier är heller inte intresserade av
matarbussar. Man valde därtill att bygga en provisorisk bro över Färjeleden, främst för att avlasta terminalområdet från fotgängartrafik. Denna bro är inte tillgänglig för gäster med rullatorer, rullstolar (permobiler) och barnvagnar, en allvarlig begränsning.
Eftersom den valda trafiklösningen, skyltningen, anser att alla gäster skall upp i stan, uppfattar dessa det som att de måste korsa
Färjeleden. När kommer första olyckan? Vilka följdverkningar är att påräkna, inte bara skador utan även skadestånd?
Det ovanstående är den lösning, som hittills har föreslagits och som till del redan har genomförts: en provisorisk bro. Det allmänna
omdömet tycks vara ett klart ogillande. Något offentligt gillande har mig veterligen inte avhörts, däremot motsatsen: Tummen ner!
En bro, om än aldrig så provisorisk, måste därför åtminstone förses med hissar, för kapacitetens höjande förmodligen även rulltrappor.
Sådana anläggningar kan förvisso placeras utomhus, men ur underhålls- och väderskyddssynpunkt syns en placering inomhus mer
lämplig. Sålunda erfordras, med en bro i nuvarande läge, två teknikbyggnader. En finns egentligen redan; om brons västra landfäste
ansluts till den informations- och toalettbyggnad, som redan finns på plats. Därtill erfordras en byggnad i Kopparsviksgatan vid brons
östra landfäste. Exempel på en sådan teknikbyggnad finns i Nynäshamn.
Jag vill i stället föreslå en helt annan lösning, som mer bygger på vad som redan finns - och fanns innan kryssningskajen kom. Förläng
den brygga, som nu finns från Hamnterminalen fram till Läge 7, och låt den löpa över godsterminalens område fram till
kryssningskajens informationsbyggnad. Denna förses med de hiss- och rulltrappeinstallationer, vilka i vilket fall är nödvändiga. I den
befintliga hamnterminalen finns redan hissar och rulltrappor.
Kan den höga godstrafiken redan idag passera under bryggan inom området för nuvarande persontrafik, bör något hinder uppåt inte
heller uppstå inom godsterminalens område. Några pelare för bryggan tillkommer naturligtvis.
Bryggan kan på sikt, eller redan från början, förses med rullband för persontransport, jfr återigen Nynäshamn eller Värtahamnen.
Duger den nuvarande bryggan för gäster från fartyg vid Läge 7 - Silja, Birka... förvisso inga små fartyg - är den också fullt tillräcklig
för gäster från fartygen vid kryssningskajen. Avståndet till centrum förblir i princip detsamma, men för gäster med rullstolar och
rullatorer kommer rullband avsevärt att underlätta förflyttningen in till Visby.
Skrivet Norrlanda 2017 2019
Bertil Bergström

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.
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Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Bertil Tore Bergström
Adress
NORRLANDA BROE 543

Postnummer och ort
622 50 Romakloster

E-postadress
broehus@gmail.com
Notifieringar
E-post
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17 februari 2020

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Sätt upp skyddsräcken längs
strandpromenaden mot havet vid parkering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Personen har varit på besök i Visby och tycker att regionen bör sätta upp
skyddsräcke längs Strandpromenaden för att förhindra att någon tappar balansen och
ramlar ner med skador som påföljd.
Bedömning

I Visby och på Gotland finns många fina besöks-, utkiksplatser och promenader som
är belägna nära kanter och klinter. Huruvida staket eller räcken ska sättas upp eller ej
är en svår fråga. Om man gör en omvärldsbevakning så finns det många städer i
Sverige och världen som inte arbetar med att sätta upp staket vid till exempel
kajkanter och kanaler centralt inne i städer. Att sätta att upp staket/stängsel vid alla
branter och stup riskerar att minska upplevelse och landskapsvärdet och skulle
dessutom vara svårt att anlägga och underhålla med den budget som finns idag.
Strandpromenaden utgör en öppen yta med god sikt där kanten inte kommer som en
överraskning för den gående. Det finns dessutom gott om utrymme att röra sig på
utan att behöva närma sig kanten. Platsen har idag ett högt värde genom sin ostörda
vy över havet och strandpromenaden.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.”
Bör inte påverka en jämlik god och hälsa eller barns uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv – Det är föräldrars ansvar att barnen inte kommer för
nära kanten liksom på andra platser som kan anses vara farliga i vårt samhälle. Ett
räcke på Strandpromenaden skulle kunna locka till klättring och medföra
olycksfallsrisk. Genusperspektivet är inte relevant i frågan.
Landsbygdsperspektiv – Staket eller räcken för kanter är inte prioriterat i budget
varken i Visby eller i övriga tätorter på Gotland.
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Ekonomi - Det finns i dagsläget ingen budget för att anlägga staket eller räcken.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -07- 3 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
Hej! Vid besök i Visby perioden 1/6-4/6-2019, upptäckte vi att det borde vara skyddsräcken längs
5liciiid|jiuiimnéidmi muL heivtsl vid |jcii kemisen uLctnfui kiulluniel. Risken lui cilL i)dU,öll Lct|j|jcti balcinömi uC

l

faller ner och skadar sig allvarligt är påtaglig.
vi såg ett oiyckstiiioua, åar en ung tncKa just tappade oaiansen ocn var riktigt nära att ramla ner. vi
upplevde det som mycket obehagligt att nära bli vittne till, vad vi anser kunde blivit en helt onödig olycka.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
Jag kan inte förstå att räcken inte satts upp tidigare. Måste det hända en allvarlig (döds) olycka innan
något görs för säkerheten?

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
i l

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

Datum

19-07-27

„

/J

.-,'/

^^7

.. t&&?2* CT&o^y ^t^^^
Namnfortydligande

"

Eino Haglund
Adress

Måns smes väg 16
Postadress

66534 Kil
E-postadress

Eino.haglund@comhem.se

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.
Allmän information
Den som är folkbokford på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Linbana mellan kryssningskajen,
hamnterminalen och busstationen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om linbana mellan
kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen är besvarat.

Sammanfattning

Katja Eneqvist föreslår i ett medborgarförslag att en linbana byggs mellan
kryssningskajen-Färjeterminalen och busstationen. Kryssningsturisterna kommer
direkt upp i stan utan nya broar, vägar eller bussar och får dessutom en fantastisk vy
över Visby och en upplevelse utöver det vanliga. Anslutningsbussar, för de vanliga
färjorna, till busstationen blir överflödiga, och frigör där med utrymme på hamnen
och underlättar för resande. Det kommer minska trängsel med bilar och bussar vid
färjeankomster och avgångar och där med avgasutsläppen. Vackert, miljövänligt och
spännande.
Bedömning

Förslaget om en linbana mellan kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen är
intressant. Göteborgs Stad gjorde 2016 en förstudie om att införa linbane-linjer i
Göteborg. Man tittade på tre olika sträckningar. Man konstaterade att många små
gondoler skapar en stor kapacitet. En tiopersoners-gondol var tjugonde sekund eller
en 25 personers-gondol var 45 sekund skulle skapa en trafik-kapacitet motsvarande
en spårvagnslinje i sexminuterstrafik. Det kan också vara en effektiv lösning i
svåråtkomliga områden. Det skapar möjlighet att ta med cyklar barnvagnar och
rullstolar i gondolerna. Enligt de beräkningar som gjordes i Göteborg 2016 skulle en
linbana över Göta älv från Svingeln till Brunnsbo station kunna transportera ca 23000 personer/timme och riktning. Linbanans längd skulle bli 2200 meter, fyra
stationer och en restid på 10 minuter mellan ändhållplatserna. Bygget
kostnadsberäknades till ca 0,9 mdr kr. Projektet med linbanor genomfördes aldrig i
Göteborg.
Om man överför beräknade kostnaderna från Göteborgsutredningen till föreslagen
sträckning för en linbana från Kryssningskajen, Färjeterminal och till busstationen (ca
1800 meter och tre stationer) skulle det innebära en beräknad kostnad på ca 6-700
miljoner kronor. Förslaget får därför anses som inte ekonomiskt genomförbart.
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Region Gotland har inte ansvar för hur kryssningsgästerna tar sig från
kryssningskajen och till besöksmål i Visby eller övriga Gotland. Skattemedel kan inte
användas till att transportera kryssningsresenärer från/till kryssningskajen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-31
Tjänsteskrivelse 22 januari 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Inskickat av: KATJA ENEQVIST

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hop on hop off linbana mellan kryssningskajen, hamnterminalen och busstationen.
Beskrivning och motivering
Kryssningsturisterna kommer direkt upp i stan utan nya broar, vägar eller bussar och får dessutom en fantastisk vy över Visby och en
upplevelse utöver det vanliga. Anslutningsbussar, för de vanliga färjorna, till busstationen blir överflödiga, och frigör där med utrymme på
hamnen och underlättar för resande. Det kommer minska trängsel med bilar och bussar vid färjeankomster och avgångar och där med
avgasutsläppen. Vackert, miljövänligt och spännande.

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
KATJA ENEQVIST
Adress
RONE HÄGDARVE 715

Postnummer och ort
623 47 Hemse

E-postadress
kickan1970@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 367 of
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TN 2019/831
17 februari 2020

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Förbättra trafiksäkerheten för gående och
cyklister på Skarphäll
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren lämnade in ett förslag 2014 som avsåg att förbättra trafiksäkerheten
inom Skarphällsområdet där denna fick till svar att gällande detaljplan skulle
förverkligas. Förslagsställaren påtalar att ingenting har hänt 2019 och framför att
trafikmiljön är lika osäker för cyklister och fotgängare. Förslagsställaren föreslår att i
avvaktan på att den stora planen från 2011 förverkligas så genomförs istället
provisoriska åtgärder:
-

Sänk hastigheten till 30 km/h.
Anlägg markerade övergångsställen för gående och cyklister.
Skapa företräde för cyklister framför bilarna i början, i mitten och slutet av
Skarphällsgatan.
Övergångsställe bör förses med blinkande varningsskyltar.
Vid de otaliga utfarterna bör företrädesskyltar/varningsskyltar för korsande
cykel- .och gångtrafik sättas upp.

Bedömning

I dagsläget avvaktar region Gotland besked från Polismyndigheten angående en
hastighetssänkning från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen längs
Skarphällsgatan.
Fastighetsägare längs Skarphällsgatan skulle ta bort en del in- och utfarterna efter
samråd med Regionen dock upphörde dialogen efter 2016. Dialog med
fastighetsägare planeras att återkopplas under våren 2020.
De berörda in- och utfarter är till stor del belägna på privata fastigheter vilket medför
att de berörda fastighetsägarna ansvarar för att uppföra skyltning på deras mark.
Ytterligare trafiksäkerhetsgärder för oskyddade trafikanter går inte att genomföra
innan privata fastighetsägarna har genomfört sin del av detaljplanen. Utformar
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Region Gotland en passage utan att fastighetsägarna vidtagit sina åtgärder kommer
passagen bli en falsk säkerhet för oskyddade trafikanter. De befintliga utfarterna
ligger för nära varandra för att ett nytt trafiksäkert övergångställe eller upphöjd
passage skall kunna tillskapas.
Teknikförvaltningen är medveten om trafiksituationen på Skarphällsgatan och arbetar
för att förbättra den. Ett möte med företagarföreningen på Skarphäll är planerat och
kommer inom kort att hållas.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas eftersom förslaget medför förbättrade
förutsättningar för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör tätorten Visby och landsbygden
påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En hastighetssänkning innebär en minimal
kostnad i form av skyltning. Skall det framöver skapas en upphöjd passage som gör
det trafiksäkrare för oskyddade trafikanter medför det en investeringskostnad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-18
Tjänsteskrivelse datum 2020-02-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Inskickat av: Anna Säve-Söderbergh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphäll
Beskrivning och motivering
År 2014 lämnade jag in ett medborgarförslag som avsåg att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister på Skarphällsområdet.
Förslaget avvisades av tekniska nämnden med hänvisning till en detaljplan för området som skulle förverkligas.
Detaljplanen för Skarphäll togs upp av regionfullmäktige 13 juni 2011. Trafiksituationen på Skarphäll betecknades då som ohållbar. Bilar
som står i flera minuter och väntar på att få köra ut, fotgängare som är rädda för att korsa gatan trafiksituationen på Skarphäll börjar bli
ohållbar. P4 Gotland.
År 2014 konstaterar Gotlands Tidningar att detaljplanen som bland annat innebar att regionen skulle bygga en säker passage för cyklister
och fotgängare inte förverkligats beroende på att fastighetsägarna inte gjort sin del av åtagandet.
År 2016 skriver Gotlands Tidningar I sommar är det fem år sedan detaljplanen för Skarphällsområdet antogs, en plan som skulle ge bättre
och säkrare trafikmiljö Det känns angeläget att ordna en säker överfart för oskyddade trafikanter, men eftersom det krävs att vissa in- och
utfarter då tas bort så vill vi inte göra det förrän vi fått fastighetsägarna att ta sin del av ansvaret, säger Lennart Klintbom
År 2019 har ingenting hänt. Trafikmiljön är lika osäker för cyklister och fotgängare.
Regionen värnar m sina medborgare hälsa och förordar att vi cyklar/går när så är möjligt hellre än tar bilen. Men det kan inte ske med akut
fara för livet!
Därför skulle jag ånyo vilja lämna in ett medborgarförslag angående trafiksituationen på Skarphäll.
I avvaktan på att den stora planen från 2011 förverkligas föreslår jag följande provisoriska åtgärder:
Sänk hastigheten till 30 km/timmen
Anlägg markerade övergångsställen för gående och cyklister företräde för cyklister framför bilarna i börja (befintlig), i mitten och i slutet
av Skarphällsgatan. Övergångsstället bör förses med blinkande varningsskyltar (sådana som finns vid övergångsstället mot
Wisbygymnasiet).
Vid de otaliga utfarterna bör företrädesskyltar / varningsskyltar för korsande cykel- och gångtrafik sättas upp.

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
Anna Säve-Söderbergh
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 313

Postnummer och ort
62154 VISBY

E-postadress
anna.save-soderbergh@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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20 februari 2020

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Vägbelysning från Norra Kyrkogården till
Snäckbacken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
kopplar ihop belysningen längs Gustavsviksvägen från Norra Kyrkogården till
Snäckbacken, eftersom det är bäcksvart på vintern och är en väg som är väldigt trafikerad. Vi är
många som går och cyklar, rastar hundar med mera på denna väg eftersom det är den närmaste
vägen in till Visby. Det är ibland förenat med livsfara.
Ärendebeskrivning

Kommunen är väghållare för vägen inom berörd sträcka men det är utanför
detaljplanelagt område.
Eftersom Naturvårdsverket är fastighetsägare och området förvaltas av Länsstyrelsen
krävs ett markägartillstånd. Eftersom det är ett Natura 2000 område behöver det
utredas om permanent nattbelysning kommer påverka djurlivet i området enligt
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen förordar ett samråd i tidigt skede om medborgarförslaget antas.
Placeras belysningen på västra sidan i nordlig riktning längs Gustavsviksvägen kan
ärendet förenklas genom att undvika att dispenser och ingrepp i området. En
förutsättning är att utredningen kring den permanenta nattbelysningen inte visar på
för stor påverkan på djurlivet.
Bedömning

Vägsträckan befinner sig utanför detaljplanelagt område. Det är belyst fram till
bebyggelsen och finns belysning på längs väg 149 mot Visby och på gång och
cykelvägen till längs snäckgärdsvägen. Alternativa vägar finns tillgängliga för
trafikanter att ta sig fram på.
Med anledning av ovanstående och att budget inte finns för investeringen föreslår
teknikförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
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Barn- och genusperspektiv

Genom att dra fram belysning på sträckan kan Region Gotland öka trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter och tillgängliggöra vägen för fler. Det finns två parallella
stråk som är belysta.
Landsbygdsperspektiv -Den

förslagna sträckan ligger i Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys -Förslaget

ryms ej i befintlig budget. Det finns
belysning på två parallella vägar till Gustavsviksvägen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-14
Tjänsteskrivelse 2020-02-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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#8792
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Inskickat av: EVA ENROTH

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag och flera med mig skulle vilja ha vägbelysning den korta sträckan från Norra Kyrkogården upp till belysningen startar vid
Snäckbacken, det är bäcksvart nu på vintern, och är en väg som är väldigt trafikerad, vi är många som går och cyklar, rastar hundar mm på
denna väg eftersom det är den närmaste vägen in till Visby, och till lassarettet. Det är ibland förenat med livsfara och otäck sträcka.
Många barn/ungdomar går ofta ensamma denna mörka väg året om den är ca 1 km kortare än vägen nere vid havet och kortare än
lummelundsväg.
Beskrivning och motivering
Det finns vägbelysning fram tom infarten Gustavsvik sen är det ett uppehåll på ca 1 km till branta backen vid Snäck där belysningen startar
igen.
det är många fler som är bofasta härute nu eftersom det tillkommit en hel del lägenheter från dec 2016
jag har tidigare skickat in detta förslag men inte fått något svar.

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
EVA ENROTH
Adress
SNÄCKBACKEN 16 K

Postnummer och ort
62141 VISBY

E-postadress
evaenroth@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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