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Tjänsteskrivelse
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7 oktober 2020

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Information kollektivtrafik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden önskar en genomgång av den allmänna kollektivtrafiken sedan
byte av operatör.
Härmed vill enheten lämna in följande information i ärendet.
Sammantaget kan man konstatera att operatörsbytet inom kollektivtrafiken har gått
över förväntan. Några mindre bekymmer/missöden har inträffat, men i det stora hela
har det fungerat bra. Som helhet anser vi att vi skall vara nöjda med bytet och den
leverans vi har fått samtidigt som vi ständigt måste vara vaksamma och beredda på
att förbättra oss.
Ärendebeskrivning

Vad har hänt?
Region Gotland bytte till ny operatör, Bergkvarabuss AB, i samband med
tidtabellsskiftet juni 2020. Den nya operatören började med att trafikera enligt
sommartidtabellen 2020 och har därefter fortsatt i enlighet med vintertidtabellen
2020/2021.
Covid-19
Pandemin har slagit hårt på kollektivtrafiken och de hinder/restriktioner detta har
fört med sig har ingen koppling till vilken operatör som bedriver trafiken. Samtliga
synpunkter/åsikter som kan hänvisas till pandemin har att göra med någon av de
åtgärder som vi varit tvungna att vidta: isolering av chauffören, avstängning av
sätesplatser närmast chauffören, tillfällig covid-19 taxa, validering av biljetter vid
mittendörren, restriktioner i antal passagerare per fordon, begränsade möjligheter att
köpa biljetter etc.
Pandemin har också inneburit att kollektivtrafiken varit tvungna att utöka antal turer
under hösten för att kunna hantera resenärer till gymnasieskolan. Här har
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gymnasieskolan varit mycket hjälpsamma och ändrat sin starttid från 08.00 till 09.30.
Detta har möjliggjort att resurserna kunnat omplaneras och fordon från ordinarie
skolskjutsar kunnat nyttjas.
Nya tidtabeller
Regionen har efter många år gjort omfattande förändringar/förbättringar i sina
tidtabeller med utgångspunkt från att ett bättre sammanhållet trafiksystem skall
kunna uppnås. Detta har inte uppmärksammats av samtliga resenärer, vilket i sin tur
orsakat förvirring då gamla invanda mönster inte fungerar som tidigare. Dessa
förändringar har gällt både sommar- och vintertidtabellen. Exempelvis har vi haft en
ökning med 20 % av trafikerade kilometrar i vår sommartabell jämfört med tidigare
år.
Första tiden efter trafikövertagandet
De första veckorna kännetecknades av vissa igångkörningsproblem och anpassning
till ny miljö för operatören. Detta tog sig i uttryck bland annat missade turer och
mekaniska problem på vissa fordon. Detta togs direkt hand om av nya operatören
och de vidtog åtgärder för att förhindra motsvarande framöver. Det har även
förekommit svårigheter med informationsöverföring i samband med att på vissa
linjer måste ankommande och avgående buss vänta in varandra. Detta har åtgärdats
och speciell information har gått ut till chaufförer.
Vi bör också nämna att av de ca 277 turer som kördes under vardagar på sommaren
var det mer än ca 98 % som gick utan några som helst klagomål eller påpekanden
(beräknat på totala antalet klagomål/påpekanden oberoende orsak). Detta måste
anses vara mycket bra särskilt som man jämför vissa andra län där trafiken har till och
med uteblivit i sin helhet i samband med byte av operatör och detta i tider utan
pandemi.
Ytterligare begränsande faktor är att det uppstod en fördröjning av tilldelningen till
nya operatören genom förra operatörens envisa juridiska motarbete. Denna
fördröjning har ju bidragit att Bergkvarabuss inte hade tillräcklig med tid för
förberedelserna inför trafikstarten. Vi misstänker att en hel del av
inkörningsproblemen berodde just på detta faktum. Dessutom fanns inte heller
mycket infrastruktur att ta över, t.ex. måste ju depå samt verkstad iordningställas.
Skolstart och början av hösten
Just i samband med skolstart uppkom det några störningar relaterat till att vissa
elever som använder ordinarie trafik inte kom med i bussen. Vid undersökning av det
uppkomna framkom att dels har tidigare operatör hittat egna hållplatser och/eller
körvägar och plockat upp elever mer eller mindre ”på vägen”. Detta har självklart
inte fungerat då nya operatören endast trafikerar de hållplatser som regionen har i sitt
linjenät. Dels har information om samtliga elever inte nått ut till samtliga chaufförer
och dels har det varit bristfällig information om när bussen skall anses vara ”Coronafull”. Detta rättades till inom en eller två arbetsdagar från det inträffade och har
därefter inte varit ett problem.
Våra lärdomar av detta
Den främsta lärdomen vi dragit är att kommunikation med medborgarna är nyckeln
till lyckat byte. Här har vi inte varit så duktiga som vi borde ha varit och många
diskussioner och irritationsmoment kunde ha undvikits om vi tydligare informerat
om förändringar vi infört i tidtabellen och trafikupplägget. Vi ser även att covid-19
relaterade ändringar och begränsningar kunde ha informerats tydligare till
allmänheten. Vi har även identifierat en viss tröghet i våra processer när det kommer
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till infrastrukturfrågor kring såväl lokalen för depå som busstationen. Detta måste
förbättras inför nästa operatörsbyte för att undvika onödig fördröjning och
frustration framöver.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

3 (3)

Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under september 2020:
Avtal annan fakturamottagare för VA-avgifter: 3 ärenden.
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 9 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 2 ärenden.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 37 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 2 bifall.
Beviljat uppehåll pga Covid-19: 19 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 7 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för övrigt: 8 ärenden.
Begagnande av offentlig plats uteservering: 1 ärende.
Begagnande av offentlig plats torghandel: 11 ärenden.
Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst: 1 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 27 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 20 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 8 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: Grannebrev: 29 ärenden.
Vatten och avloppsansökan: 7 ärenden.
Tillstånd för gräv- och ledningsarbetet: 1 ärende.
Tillfällig trafikannordningsplan: 3 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 9 bifall.
Transporttillstånd: 10 ärenden.
HR ärenden angående personal: 9 ärenden.
Begäran om återkallelse av PRH-kort: 1 ärende.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 30 bifall.
Färdtjänst: bifall: 31bifall, 1 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 22 bifall.
PRH Förare: 20 bifall.
PRH passagerare: 1 bifall, 3 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 4 bifall, 1 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 22 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2020/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 21 september 2020

TNau/TN Oktober 2020

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Oktober 2020
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Okt 2020
(Sept 2020)

TN

Dec 2020
(Nov 2020)

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)

TN

Oklart
(Sept 2020)

Ä

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Ä

Ramavtal projekt- och
byggledning

Ä

Slite deponi sorteringsyta

Entreprenad

TKF

Sept 2020
(Vår 2019)

TN/RF

Nov 2020
(Höst 2020)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Nov 2020
(Sept 2020)
Okt 2020
(Aug 2020)

Jan 2021
(Nov 2020)
Dec 2020
(Sept 2020)

Årsavtal Larm

Ramavtal

TKF

Juni 2020
(April 2020)

TNau

Okt 2020
(Sept2020)

Drift/underhåll
högspänningsanl.

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart 2020
(Juni 2020)

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

Okt 2020
(Sept 2020)

TN

Nov 2020
(Okt 2020)

Södervärnkolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Sept 2020
(Juni 2020)

TN

Nov 2020
(Sept 2020)

Korpen lokalanpassn.
Etapp 1
Ramavtal konstruktör

Entreprenad

TKF/HSF

TNau

Ramavtal
konsult

TKF

Sept 2020
(Aug 2020)
Juni 2020

Nov 2020
(Sept 2020)
Okt 2020
(Sept 2020

Drift ÅVC:er

Koncession

TKF

Sommar
2020

TN

Dec 2020

Kross- & sorterverk

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Okt 2020

Slamfordon

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Dec 2020
(Nov 2020)

TNau

Höst 2020

TNau

Dec 2020

Ä

Ä

Ä

X

Handläggningssystem för
särskild kollektivtrafik
Ljugarn ARV
utloppsledning

TKF
Entreprenad

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

TKF

Nov 2020

TNau

TNau
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Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken

Tid för
beslut

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/AUF

Arkitekt stadsbyggn
/ planutredning

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

Landskapsarkitekt

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

X

Affärssystem
kollektivtrafiken

X

Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

RSF

Entreprenad

RSF

Ramavtal

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2703
22 september 2020

Michael Modin

Tekniska nämnden

Tömning och transport av förpacknings- och
återvinningsmaterial
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att i enlighet med teknikförvaltningens
förslag att anta anbud enligt på mötet presenterad lista.
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland har genom fastighetsägaransvar en skyldighet att ta hand om
återvinningsmaterial enligt förordning om producentansvar om förpackningar och
returpapper. Förordningen gäller alla medborgare och företag och ska bidra till att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera tidningar och
förpackningar. Region Gotland har både interna och externa hyresgäster och det
medför en stor mängd återvinningsmaterial från verksamheter som kan återanvändas
och sparar både på energi och material och är miljömässigt bra.
Teknikförvaltningen har gjort en ny upphandling av Årsavtal för kategorin:
-Tömning och transport av förpacknings- och återvinningsmaterial.
En entreprenör antas inom kategorin.
Som utvärderingskriterier har använts ”anbud med lägst pris”.
Förvaltningen har för avsikt att teckna avtal med en entreprenör enligt lista som
presenteras vid sammanträdet. Ramavtalet skall gälla 2 år med option om förlängning
12 mån. + 12 mån., totalt max 4 år.
Bedömning

Upphandlingarna sker som förenklade upphandlingar enligt nya lagen om offentlig
upphandling (LOU, 2016:1145).
Barn- och genusperspektiv – I och med att Region Gotland återvinner material
innebär att framtida klimatpåverkan minskas.
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Landsbygdsperspektiv - Upphandlingen berör fastigheter över hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Det föreslagna anbudet bedöms vara mest
fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Anna Viman

Tekniska nämnden

Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen om planen för arbetet med att
undersöka och efterbehandla nedlagda deponier samt tidsplan för detta.

Sammanfattning

På uppdrag av Regionstyrelseförvaltningen tog Teknikförvaltningen fram en flerårig
plan för efterbehandling av nedlagda deponier, ärende TN 2018/2604. Planen skall
revideras vart fjärde år i samband med avfallsplanen uppdateras.
Ny lagstiftning från 2001 ställde krav på att nedlagda deponier som är miljöfarliga
måste täckas över. Arbetet med inventering, riskbedömning och riskklassning av
nedlagda deponier är i stor utsträckning genomförd och nästa fas är sluttäckning.
På Gotland har 58 tippar hittats och granskats. Av dessa är 26 stycken färdiga,
antingen för att undersökningar visat att det inte finns behov av sluttäckning eller har
de sluttäcks. Av de återstående har åtta deponier prioriteras för sluttäckning baserat
på utfallet av miljöteknisk undersökning. Arbetet med avslutningsplaner har
påbörjats. Teknikförvaltningen vill börja täckningsarbetet på Visby deponi.
Behovet av material till att täcka deponier är omfattande. Teknikförvaltningen
planerar för att nyttja, för ändamålet lämpliga, överskottsmassor från
exploateringsprojekt och restprodukter från industrin förutsatt att de uppfyller
lagstiftningskrav. Vid återanvändning av material så minskar både uttaget av ny
råvara och deponering av avfall och vi skapar en cirkulär ekonomi som behövs för att
nå de globala hållbarhetsmålen.
Ärendebeskrivning

Fortfarande för 20 år sedan hamnade majoriteten av hushållssopor och avfall på
deponier. Detta är en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfallet läggs på
en soptipp.
Soptipparna kan orsaka miljöproblem. Regnvatten rinner ner igenom deponin och tar
med sig, lakar ut, kemiska föreningar och farliga ämnen. Övertäckningen görs för att
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förhindra regnvatten att komma ner och för att ett skyddande skikt förhindrar att
människor och djur som visats i området utsätts för kontaminerad jord och damm.

Hur ser det ut på Gotland?
På Gotland har 58 tippar hittats och granskats. Listan på gamla deponier fylls dock
på och senast identifierades en tipp i Väskinde. 26 stycken är färdiga, antingen för att
undersökningar visat att det inte finns behov av sluttäckning eller har de sluttäcks.
Sluttäcka deponier är:










Visby deponi är till
hälften sluttäckt.
Lummelunda, 2018
Ljugarn, 2013
Hemse, 2011
Etelhem, 2001
Havdhem, 1999
Roma, 1998
Bunge, 1981
Endre, 1971

58 deponier på Gotland

Grön = klar
Blå = ytterligare åtgärder

Riskbedömning av deponierna ger behovet av utformningen av
sluttäckningen
Av de övriga cirka 30 deponierna så har hitintills miljötekniska undersökningar visat
att sju stycken är behov av sluttäckning. Dessa är Visby, Tofta, Stånga, Rute, Hamra,
Garda och Burs. Förutom dessa skall även delar av Gotlands enda aktiva deponi,
Slite, sluttäckas.
När man tar reda på hur farlig en deponi är används en metod som kallas metodik
för inventering av förorenade områden (MIFO). MIFO-metodiken är indelad i två
faser, där fas 1 omfattar en orienterande studie och riskklassning och fas 2 en
översiktlig undersökning följd av en riskklassning. Den orienterande studien inleds
med identifiering av relevanta objekt, varefter en uppgiftsinsamling följer där
information från kart- och arkivstudier används tillsammans med intryck från
platsbesök och intervjuer. Under fas 2 görs översiktliga undersökningar som inleds
med rekognosering på platsen och upprättandet av en geokarta och
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provtagningsplan. Sedan görs provtagningar på strategiskt utvalda punkter och
proverna analyseras med avseende på relevanta parametrar.
Riskbedömning kan ske då man vet:


Föroreningarnas farlighet ?



Föroreningsnivå ?



Spridningsförutsättningar ?



Känslighet och skyddsvärde?

Nedan visas en bild för att åskådliggöra klassningen av riskerna baserat på
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, känslighet/skyddsvärde och
spridningsförutsättningar.

X-axeln föroreningarnas farlighet
Deponierna som skall sluttäckas har fått riskklass 2, stor risk.

Deponi
Visby
Tofta
Stånga
Slite
Rute
Hamra
Garda
Burs

Riskklassning MIFO
2
2
2
2
2
2
2

Sluttäckning
Behov, halva
sluttäckt 2004
Behov
Behov
Aktiv deponi
Behov
Behov
Behov
Behov

Riskklass 2= stor risk.

Sluttäckning
Kraven på sluttäckningen beskrivs i förordning (2001:512) om deponering av avfall.
Sluttäckningen ska vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom
täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per
kvadratmeter och år för deponier för farligt avfall och 50 liter per kvadratmeter och
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år för deponier för icke-farligt avfall. Täckningen består av flera lager, vanligtvis
(nerifrån och upp) utjämningsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskikt.

Figur 1Bild från Handbok 2004:2 deponering av avfall

Täckningsmaterialet skall ha egenskaper som uppfyller uppställda krav på
sluttäckningens genomströmningskriterium och beständighet över lång tid, flera
hundra år. Materialet bör inte ha en negativ inverkan på täckningens funktion och
bör inte medföra att ytvatten eller lakvatten genom täckningen orsakar risk för skada
på människors hälsa eller miljön.
Vad kostar sluttäckning?
Sluttäckningskostnaden beror givetvis på vilka material man väljer att använda.
Beräkningsmodellen nedan kommer från bransch organisationen Avfall Sverige och
visas för att ge en fingervisning om vilka material som behövs, i vilka mängder och
storleksnivån på kostnaderna.

Skydds och
vegetationsskikt
Dräneringsskikt
Tätskikt
Utjämningsskikt/
avjämningsskikt
Summa

gräs
kompostjord
jordmaterial
matta
LLDPE
friktionsmaterial

tjocklek
meter

kostnad
kronor/m2

0,3
1,2
0,2
0,01

150

1,5

255

30
50
25

Teknikförvaltningen har stora ytor att täcka så det är av yttersta vikt att få ner
kostnaden för material, i exemplet ovan beräknas kostnaden till 255 kronor per
kvadratmeter.
Avslutningsplaner och behovet av massor
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Behovet av massor är stort. Totala ytan för de åtta deponier som skall sluttäckas är
drygt 20 hektar och vid sluttäckning krävs minst 2 ton material per kvadrat meter.
Bara för täckning av Visby deponi uppskattas att 130 000 m3 massor av olika slag
behövs. För att ge ett perspektiv, så motsvarar det cirka 7000 lastbilstransporter.
Teknikförvaltningen har gjort en grov uppskattning av kommande behov av massor
och kostnader för dessa. Vid beräkningen har inte priset för materialet i tätskikt tagits
med eftersom de olika materialen skiljer sig mycket i pris. Se stycket nedan om
restprodukter från industrin.
I tabellen nedan visas ytan för varje deponi, uppskattad kostnad för inköpta massor
och uppskattad kostnad för cirkulärt återanvändning av massor som uppstår inom
Regionen. Kostnaden är inklusive arbete.
Med omhändertagning och återanvändning av massor som uppstår inom Regionen,
kan 20-25 % av täckningskostnaderna sparas.
Deponi

Yta som skall täckas

Uppskattade kostnader
Inköpta massor
inklusive arbete

m2
Visby
Tofta
Stånga
Slite
Rute
Hamra
Garda
Burs
summering

80 000
20 000
11 000
43 000
20 000
23 000
2 000
12 000
211 000

326 kr/ m2
26 080 000

Egna massor
inklusive
arbete.
249 kr/ m2
19 920 000

För att hantera materialflödena löper ett parallellt projekt, pampas projektet med
sortering och behandling av massor.
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Överskottsmassor från exploateringsprojekt och restprodukter från industrin
Teknikförvaltningen är positivt inställda till möjligheten att nyttja överskottsmassor
från exploateringsprojekt samt restprodukter från industrin. Massorna skall uppfylla
de krav som finns i lagstiftningen på ämnesinnehåll, lakbarhet och geotekniska
egenskaper.
Restprodukter från KPA
Kalkproduktion Storungs AB har karakteriserat filterstoft. Filterstoft är ett avfall som
uppkommer vid rökgasrening vid produktion av bränd kalk. Vid karakteriseringen
har totalhalten av 13 metaller analyseras, varav Bly och Zink överskrider nivån för
mindre än ringa risk. Laktester har utförts med vissa avsteg från rekommenderad
metod. Utlakningen är låg.
Teknikförvaltningen har inte fått tillgång till teknisk beskrivning av egenskaperna hos
materialet och dess lämplighet som tätskikt.
Restprodukt från Cementa
CKD, Cement Kiln Dust, är en biprodukt som erhålls vid cementtillverkning. CKD
är ett halvbränt material med anrikade halter av natrium, kalium, sulfat och klorid.
CKD i fuktigt tillstånd har på grund av sin finkornighet egenskaper som påminner
om lera, vilket gör det intressant som material i deponikonstruktioner. För att
säkerställa att det fungerar mäts permeabiliteten, genomträngligheten, vilket är ett
mått på hur tätt ett material är med hänsyn till genomsläpplighet av vatten. De
testerna som är genomförda är svårtolkade och Teknikförvaltningen väntar på en ny
rapport från Afry, före detta Ångpanneföreningen.
Handbok med vägledning
Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten innehåller
vägledning kring:



vilket avfall som bör kunna användas för sluttäckning av deponier
vilken information som bör krävas om avfall som ska återvinnas för
anläggningsändamål
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska följas.
Världen är föränderlig och kunskapen ökas
Teknikförvaltningen är positivt inställd till forskning och utveckling och följer
relevant forskning och utveckling inom området.
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Värdet i avfall som resurs uppmärksammas mer och mer. Teknikförvaltningen vill
undersöka möjligheten där så är lämpligt att återvinna deponerat avfall som energi
eller som råvaror till industrin. Detta kallas Landfill mining eller på svenska:
utgrävning av avfall för återvinning. Vid återanvändning av material så minskar
uttaget av ny råvara och vi skapar en cirkulär ekonomi som behövs för att nå de
globala hållbarhetsmålen. Att gräva ut deponierna innebär även en sanering av
marken vilket gör det möjligt att använda marken igen istället för att exploatera
jungfrulig mark.
Det sker även utveckling för att minska klimatpåverkan från deponier genom
metanoxiderande bakterier som omvandlar metan till koldioxid.
Teknikförvaltningen är även positivt inställd till att undersöka möjligheten att
använda ny teknik till reningen av lakvatten. Som exempel finns studier av minska
tungmetaller i lakvatten med sulfatreducerande bakterier.
Tidsplan
2020

2021

2022

2023

2024

Täckning av Visby deponin
avlutningsplan Visby
projektering
sluttäckning
Materialflöde / Pampasprojektet
mellanlagringsplats massor
mottagning av massor
behandling

Lagstiftning om deponering
Sverige införlivade EU-direktivet i juli 2001 genom förordningen om deponering av
avfall (2001:512).


Förordningen om deponering av avfall (2001:512)



Föreskrift om deponering av avfall (NFS 2004:10)



Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering av avfall Handbok 2004:2

Det finns även en handbok från Naturvårdsverket om mottagningskriterier för avfall
till deponi:


Naturvårdsverkets allmänna råd Mottagningskriterier för avfall till deponi (Handbok
2007:1

Deponeringsförordningen medför strängare krav än tidigare, bland annat på
deponiernas underliggande barriär, bottentätning, avslutande täckning och på
uppsamling av lakvatten. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av avfall som
deponeras och är högre ju farligare avfall som deponin tar emot.
Under de senaste åren har standarden på avfallsdeponierna i Sverige och Europa
blivit bättre som en följd av EU-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG).
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Två miljömål berörs
Minska utsläppen från deponierna långsiktigt genom efterbehandling ska bidra till att
vi uppnår miljömålen för avfall, etappmål under God bebyggd miljö och Giftfri
miljö.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömning är att prioritering av täckning av Visby deponi är
ändamålsenlig samt att tidsplanen är rimlig. Redovisning av kostnader kommer att
ske när underlag i form av avslutningsplan är fastslagen samt tillgången till massor är
känd.
Barn- och genusperspektiv Minska utsläppen från deponierna bidrar till mindre
gifter i miljön.
Landsbygdsperspektiv Deponierna är placerade över hela Gotland och
efterhandlingsarbetet syftar till att förhindra farliga ämnen att läcka ut. Genom att
åtgärda deponier så ökar möjligheten för markanvändning och bebyggelse..
Ekonomisk konsekvensanalys Teknikförvaltningen återkommer med kalkyler för
Visby deponi i eget ärende, i samband med att avslutningsplanen.
SWOT analys

8 (9)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3983

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tex Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

TN 2019/3695
9 september 2020

Malin Pettersson

Tekniska nämnden

Avbrutet avtal konsulter, Alléskolan om- och
tillbyggnad/projektering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2020-02-19 §28 Om upphandling av konsult för omoch tillbyggnad projektering Alléskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26 §80 att ändra
inriktningsbeslutet från projektera för en om- och tillbyggnad av befintlig
skolbyggnad till att projektera för en nybyggd skola. Beslutet inkluderar rivning av
befintlig byggnad. Även entreprenadform ändras från att vara utförandeentreprenad
till totalentreprenad.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att avtalet med generalkonsulten skall avbrytas på
grund av att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte tillåter en sådan förändring.
Ny upphandling av konsulter för projektering av totalentreprenad skall där med
utföras med avrop från ramavtal samt genom förnyad konkurrensutsättning från
befintliga ramavtal. Dessa avrop görs med stöd av tekniska nämndens
delegationsordning.
Barn- och genusperspektiv –Social hållbarhet 2020 – 2023:
”Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”
En bra grundskola lägger grunden för fortsatta studier och bidrar till att uppfylla
minst ett av Region Gotlands mål angående Social hållbarhet, att alla fullföljer
gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. Ombyggnaden av
Alléskolan medför förbättringar och utökade möjligheter att nå detta mål.
Landsbygdsperspektiv – Projektet berör i första hand Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Projektförändringar ryms inom befintlig budget
för projektering.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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TN 2019/898
1 oktober 2020

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag ombyggnad gasredundans
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden begär av regionstyrelsen tilläggsanslag för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett med 3 300 000 kronor.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har behov av ett redundant gassystem för
medicinska gaser på Visby lasarett. Fastighetsförvaltningsavdelningen har gett
projektavdelningen i uppdrag att utreda lämplig placering och tekniska
förutsättningar samt att ta fram färdiga handlingar så att en upphandling av
entreprenad kan ske. En tidig kostnadsindikation presenterades under 2019 och
därefter överfördes 3 000 000 kronor till teknikförvaltningen från hälso- och
sjukvårdsnämnden (enligt beslut 2018-04-18, HSN2018/206).
Efter mer ingående utredningar och under projekteringens gång har det visat sig att
uppdraget var av mer teknisk komplexitet än vad som fanns till kännedom då
kostnadsindikationen togs fram. Detta har resulterat i högre projekteringskostnader
och kostnadsdrivande byggtekniska åtgärder.
Projektet är nu helt färdigprojekterat och delvis utfört. De utvändiga arbeten, d.v.s.
mark- och betongarbeten för oxygentank och uppställningsplats för tankbil, är
färdigställda. De två rum som ska fungera som gascentral och kompressorcentral är
färdigställda. Det som återstår är installationerna för själva medicinska
centralgassystemet.
Entreprenörer har inkommit med anbud och en ny investeringskalkyl har upprättats
där investeringsutgiften beräknas till totalt 6 300 000 kronor. Finansiering med
3 300 000 kronor saknas för att kunna slutföra upphandling och färdigställa
projektet.
Ärendebeskrivning

När projektet startade låg fokus på redundans och höjd säkerhetsnivå av befintligt
centralgassystem. Under våren 2020 då den pågående pandemin startade har behovet
av redundans bekräftats men framförallt att mängden gas som förvaras på Visby
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lasarett måste utökas. Nya beräkningsmodeller från Socialstyrelsen visar ökad
förbrukning av medicinska gaser vid behandling av Covid-19 patienter.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Ökad mängd av medicinska gaser är väsentligt för
samtliga.
Landsbygdsperspektiv – Lasarettet är placerat i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslag om 3,3 mnkr medför ökade
kapitalkostnader som ska täckas av internhyran med 380 tkr årligen (10 års
avskrivning och 1,5% internränta.
Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 3 300 000 kronor
för att skapa redundans och ge ökad volym för medicinska gaser på Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och HSN
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29 september 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag särskild kollektivtrafik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag
för driften av den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor med totalt
2 427 000 kronor.

Sammanfattning

Nämndens totala verksamhet skall rymmas inom de av regionfullmäktige tilldelade
ekonomiska ramarna. Vid konstaterande om ett befarat överskridande åligger det
nämnd/förvaltningschef enligt gällande ansvarsfördelning att ofördröjligen vidta åtgärder
för att förhindra överskridandet.
I princip skall tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan
dock framställning göras till regionstyrelsen. Av framställningen skall framgå hur
nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka
avvikelsen.
Den ekonomiska prognosen för den särskilda kollektivtrafiken visar på ett
budgetunderskott med -2 427 000 kronor. Utfallet 2019 var negativt med -6 429 000
kronor. Regionen kommer att ha merkostnader för en så kallad ”Corona-buss” med cirka
2 000 000 kronor för vilket statsbidrag kommer att sökas.
Teknikförvaltningen har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med det negativa
resultatet. Exempel på föreslagna åtgärder är begränsningar i månadskort plus. Om de
begränsningar man föreslagit inte ger önskad effekt måste ytterliga åtgärder vidtas i form
av ökning av egenavgiften med eller utan kombination med begränsning av möjligheten
att nyttja tjänsten.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för den särskilda kollektivtrafiken under
2019-2020.
Budget, tkr
2019
Intäkter
Färdtjänst
Sjukresor
Kostnader
Färdtjänst
Sjukresor
Beställningscentr
Totalt

Utfall, tkr
2019

Avvikelse,
tkr

Budget, tkr
2020

Prognos, tkr
2020

Avvikelse,
tkr

-2 800
-2 000

-2 072
-1 771

-728
-229

-3 400
-2 000

-2 250
-1 800

-1 150
-200

10 000
10 000
3 000
18 200

14 926
10 546
3 006
24 635

-4 926
-546
-6
-6 429

12 923
10 000
3 163
20 686

14 000
10 000
3 163
23 113

-1 077
0
0
2 427
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 2 427 000 kronor
för den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att särskilda kollektivtrafiken kan drivas som planerat
vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv
riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att särskild kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att ett ökat driftanslag innebär att särskild kollektivtrafik kan
genomföras. Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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TN 2020/1935
13 oktober 2020

Maria Muskos

Tekniska nämnden

Taxa och utveckling av markupplåtelse Almedalsveckan
Förslag till beslut



Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om nya taxor för
markupplåtelse under Almedalsveckan.



Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla
markplatser för att stärka känslan av en aktiv Almedalsvecka hela veckan.

Sammanfattning

Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa använts, med ett
kvadratmeterpris som skiljer sig beroende på ytans storlek och i vilken del av
området som markplatsen är lokaliserad.
Detta syfte nåddes delvis, men det finns en inbyggd komplexitet i de olika taxorna
som bygger på storleken på markplatsen. En effekt av detta har varit att ideella
organisationer tenderat att boka en mindre yta vilket gett ett högre kvadratmeterpris.
Föreslagen ändring innebär att det blir en taxa per kvadratmeter för centrala lägen i
området nära Almedalen och en taxa per kvadratmeter för andra lägen utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen.
Ärendebeskrivning

Enhetlig taxa
Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa används, med ett
kvadratmeterpris som skiljer sig beroende på ytans storlek och i vilken del av
området som markplatsen är lokaliserad.
Syftet med förändringen av taxemodellen som förelåg beslutet i RS § 275,
regionfullmäktige den 19 december 2016 var att göra det mer flexibelt och rättvist för
arrangörerna.
Enligt nu gällande taxa kostar en yta på 50 kvadratmeter i centralt läge totalt 7 900
kronor för en dag. Ökas ytan med en kvadratmeter till 51 kvadratmeter blir
totalkostnaden istället 6 732 kronor, vilket är 1 168 kronor lägre.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1935

Motsvarande gäller även för yta på Holmen, där kostnaden minskar med 1 194
kronor om ytan ökar från 50 kvadratmeter till 51 kvadratmeter.
I nuvarande modell är avgiften lägre på Holmen och i områden utanför
Almedalsveckans område, det finns totalt tio (10) olika kvadratmeterkostnader, se
bilaga.
Teknikförvaltningen föreslår istället en modell med två kvadratmeterpriser. En taxa
för centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma
oavsett storlek på markupplåtelsen.
Med centralt läge avses markplatser på Östercentrum, Hästgatan, Donnersplats,
Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i dess närhet.
Förslaget innebär att det inom centralt läge tas en taxa på 134 kronor per
kvadratmeter och dag Och för områden utanför, t.ex. Holmen, tas en taxa på 108
kronor per kvadratmeter och dag.
Genom denna förändring öppnar Region Gotland upp möjligheten för alla aktörer
att delta på lika villkor, såväl stora som mindre organisationer. Region Gotland
möjliggör också för ett ökat deltagande under Almedalsveckans alla dagar, vilket kan
bidra till en mer aktiv vecka.
Vid jämförelse med hur markupplåtelserna såg ut under 2019 års Almedalsvecka gör
tekniska förvaltningen bedömningen att omkring 25 upplåtelser av totalt ca 120 kan
få en höjd avgiften om de behåller samma storlek på sin markplats med föreslagen
taxa. Övriga ca 100 upplåtelser får istället en sänkning av avgiften. Om förslaget inte
skulle få önskad effekt med bland annat en ökad tillströmning av mindre organisationer
finns en risk för ett visst intäktstapp på upp emot 350 000 kr. Förslaget underlättar

även för handläggarna och resulterar i effektivare handläggning.
Bidra till aktivitet i området under hela Almedalsveckan
Kritik har riktats till Region Gotland i sin roll som värd att arrangörer som är på
regionens mark plockar ihop efter ett par dagar, att många av de mest attraktiva
platserna står tomma i slutet av veckan.
Förslaget är att ge Teknikförvaltningen och handläggare för offentlig plats uppdraget
att arbeta med lösningar som bidrar till att området känns levande under hela
Almedalsveckan.
Bedömning

Förslaget att förenkla taxemodellen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av
Almedalsveckan.
Varumärket
Det stärker varumärket och Region Gotland som värd för Almedalsveckan, där alla
aktörer ges möjlighet att delta på lika villkor.
Ekonomi
Om förslaget inte skulle få önskad effekt med bland annat en ökad tillströmning av
mindre organisationer till Almedalsveckan finns en risk för ett visst intäktstapp på
upp emot 350 000 kr.
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Teknikförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att se över planering och
användande av markplatser, så att området känns levande och nyttjas på bästa sätt
under hela Almedalsveckan. Förvaltningen ser därför att detta är ett uppdrag som
förvaltningen och ansvariga handläggare för offentlig plats bör tilldelas, för att kunna
jobba vidare med.
Barn- och genusperspektiv – Inga konsekvenser bedöms finnas för målgruppen.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innefattar Almedalsveckans område.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet kan påverka intäkterna för Region
Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-10-13
Bilaga
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-0428, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27
och 2016-12-19 § 228 § 6, TN 2017-01-25 § 27, TN 2017-11-15, TN 2017/3276, TN 201812-13, § 294, och TN 2019-12-18 § 279 (indexuppräkning)
Taxan gäller från och med 1 januari 2020.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
Mark på offentlig plats är momsbefriad.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


1 133 kr/år
107 kr/dag

grundtaxa

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:


grundtaxa



uthyrning av torgstånd för den som
önskar

Avgift

9 085 kr
2 138 kr

Pris per vecka:
1 710 kr

 grundtaxa
Annan säsong

161 kr/dag
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För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


Avgift

grundtaxa

587 kr
54 kr/dag

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:


3 421 kr
187 kr

grundtaxa

 pris per dag
Annan säsong

107 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
854 kr/kvm/säsong 428 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

107 kr/kvm/säsong

54 kr/kvm/säsong

320 kr/kvm/säsong 161 kr/kvm/säsong

Vintersäsong enligt TN:s
54 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.
Helår

64 130 kr

Per påbörjad månad,
max 4 månader

12 826

26 kr/kvm/säsong

28 323 kr
5 344 kr

Per dag, endast vid särskilda
event

1 603 kr

641 kr

Skyltvaror utanför butik

1 497 kr/kvm/år

748 kr/kvm/år

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.
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Upplåtelseändamål

Avgift

Kommersiella upplåtelser, övriga
11 757 kr/säsong
320 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 m2
1 juni – 31 augusti
övrig tid

161 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

534 kr/kvm/säsong

Övrig upplåtelse

107 kr/kvm/dag

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 213 kr/vecka
Längd 6 m 320 kr/vecka
Längd 9 m 428 kr/vecka
därutöver ökar priset med
107 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 069 kr

Skylift

107 kr/dag
Minimiavgift 1 052 kr

Byggbod/container

213 kr/vecka/st.
Minimiavgift 1 069 kr

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

748 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 069 kr

Tidningsställ

1 283 kr/ställ/år

Evenemang
Marknader

2 138 kr/dag

Cirkus och tivoli

2 138 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 m2

42 753 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 m2

10 688 kr/dag

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 m2

1 603 kr/dag
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan
Almedalsveckan
antal kvadratmeter

Centrala lägen:
Östercentrum, Hästgatan,
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan, Tage
Cervins gata, Strandvägen eller i
dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

Andra lägen:
Holmen, söder om nuvarande
hamnkontoret eller motsvarande
plats utanför centrala lägen.

Pris per kvadratmeter och dag

1-10
11-20
21-30
31-50
51-100*

238 kronor
211 kronor
185 kronor
158 kronor
132 kronor

211 kronor
185 kronor
158 kronor
132 kronor
106 kronor

Förslag 2020

134 kronor

108 kronor

*Överstiger ytan 100 kvadratmeter ökar priset med 132 kr/kvm i centrala lägen och 106
kr/kvm i andra lägen.
Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador m.m. debiteras
enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och
övriga omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det
enskilda ärendet.
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§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2741
19 augusti 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Utrangering investeringsutgifter förstudie Abborren, IVA
Operation
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att utrangera investeringsutgifter för den
förstudie som gjorts angående IVA Operation med totalt 477 220 kronor,

Sammanfattning

Den förstudie som gjorts för att bygga om IVA Operation behöver utrangeras
eftersom investeringsprojektet inte kommer att genomföras. Förstudien genomfördes
år 2019 och de totala investeringsutgifterna uppgår till 477 220 kr. Enligt riktlinjerna
för investeringsredovisning ska en materiell tillgång som tagits ur bruk och bedöms
sakna värde för verksamheten inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad
i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har informerats om utrangeringen.
Investeringsutgifterna utgörs i huvudsak av insatser för projektering.
Investeringsprojektet har nr 10419.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsutgifter för förstudien om IVA
Operation behöver utrangeras med 477 220 kronor. Kostnaden ska redovisas i
hälso- och sjukvårdsnämnden enligt riktlinjerna för investeringsredovisning.
Ekonomisk konsekvensanalys - utrangeringen innebär en kostnad för hälso- och
sjukvårdsnämnden med 477 220 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2741

Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2738
19 augusti 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Utrangering av investeringsutgifter Akuten
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att utrangera investeringsutgifter för den nya
Akuten vid Visby lasarett med totalt 13 489 802 kronor.

Sammanfattning

Investeringsprojektet för att bygga en nya Akuten vid Visby lasarettet har stoppats.
Investeringsprojektet startade år 2018 och i nedanstående tabell redovisas
investeringsutgifterna under perioden 2018-2020. Investeringsutgifterna utgörs i
huvudsak av insatser för projektering.
Årtal

Belopp, kr

2018

913 381

2019

5 889 364

2020

6 687 057

Total

13 489 802

Eftersom investeringsprojektet stoppats behöver de nedlagda investeringsutgifterna
utrangeras och redovisas som en kostnad. Enligt riktlinjerna för
investeringsredovisning ska en materiell tillgång som tagits ur bruk och bedöms
sakna värde för verksamheten inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad
i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har informerats om utrangeringen.
Investeringsutgifterna för ombyggnad av akuten är redovisade på projekt nr 10417.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsutgifter för att bygga den nya
Akuten vid Visby lasarett behöver utrangeras med 13 489 802 kronor eftersom
projektet är stoppat. Kostnaden ska redovisas i hälso- och sjukvårdsnämnden enligt
riktlinjerna för investeringsredovisning.
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Barn- och genusperspektiv –Den nya akuten kommer att byggas om i framtiden
vilket kommer att vara positivt för barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Den nya akuten kommer att byggas om i framtiden vilket
kommer att vara positivt för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – utrangeringen innebär en kostnad för hälso- och
sjukvårdsnämnden med 13 489 802 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2739
19 augusti 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Utrangering investeringsutgifter folkhögskolan
Förslag till beslut


Tekniska nämnden beslutar att utrangera investeringsutgifter för den
ombyggnad av folkhögskolan med totalt 572 829 kronor.

Sammanfattning

Investeringsprojektet för att bygga om folkhögskolan har stoppats.
Investeringsprojektet startade år 2016 och i nedanstående tabell redovisas
investeringsutgifterna under perioden 2016-2019. Investeringsutgifterna utgörs i
huvudsak av insatser för projektering.

Årtal

Belopp, kr

2016

3 850

2017

397 266

2018

60 413

2019

111 300

Total

572 829

Eftersom investeringsprojektet stoppats behöver de nedlagda investeringsutgifterna
utrangeras och redovisas som en kostnad. Enligt riktlinjerna för
investeringsredovisning ska en materiell tillgång som tagits ur bruk och bedöms
sakna värde för verksamheten inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad
i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen har informerats om utrangeringen.
Investeringsutgifterna är redovisade på projekt nr 10413.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsutgifter för att bygga om
folkhögskolan i Hemse behöver utrangeras med 572 829 kronor eftersom projektet
är stoppat. Kostnaden ska redovisas i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
enligt riktlinjerna för investeringsredovisning.
Ekonomisk konsekvensanalys - utrangeringen innebär en kostnad för barn- och
utbildningsnämnden med 572 829 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3749
12 oktober 2020

Anders Nyberg

Tekniska nämnden

Takplåten - Förfrågan om huvudmannaskap Visby Takplåten
2, 5 samt del av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4
Förslag till beslut

Tekniska nämnden, Region Gotland, åtar sig huvudmannaskapet för arbete med
sanering av markföroreningar inom Takplåtenområdet, (Visby Takplåten 2, 5 samt
del av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4)
Förutsatt att huvudmannaskapet och det fortsatta arbetet till fullo finansieras med
hjälp av statliga bidrag från Länsstyrelsen/Naturvårdsverket.
Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har till Tekniska nämnden inkommit med en förfrågan
MBNV-2019-6587 (MBN 2019/9454) om Tekniska nämnden kan åta sig
huvudmannaskapet för arbete med sanering av markföroreningar inom
Takplåtenområdet.
Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Inom området har det sedan 1960 huvudsakligen bedrivits mottagning och
bearbetning av skrot. Flera markundersökningar har gjorts. Markföroreningarna
består av höga halter av metaller, främst bly och petroleumämnen. Området har
riskklassats till riskklass 1 av Länsstyrelsen då det numera ligger inom primärt
vattenskyddsområde.
Åtgärd kan utföras genom schaktsanering. Kostnadsbedömning har gjorts av konsult
under 2018 och kostnad har beräknats till ca 3,5 Mkr. Av uppdaterad
ansvarsutredning från 2018 framgår att ansvar finns hos två verksamhetsutövare
samt en tomträttsinnehavare. Eftersom två tidigare verksamhetsutövare har gått i
konkurs samt eftersom viss jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera
del av sanering. Ansvarsutredningen har förankrats hos Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.
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Miljö- och byggnämnden instämmer i de bedömningar av ansvaret och ansvarets
omfattning som har gjorts i ansvarsutredningen samt metod och åtgärdsmål för
efterbehandlingsåtgärd. Miljö- och byggnämnden har 2019-10-22 förelagt de
ansvariga verksamhetsutövarna (Stena Metall, Visby återvinning) samt
tomträttsinnehavaren om att bekosta sin andel av kostnaderna för efterbehandling.
Tomträttsinnehavaren har överklagat och Länsstyrelsen har avslagit överklagan (april
2020). Klagande har ej överklagat vidare. Beslut har vunnit laga kraft.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Inom aktuellt område har det sedan 1960 bedrivits huvudsakligen mottagning och
bearbetning av skrot. En detaljerad beskrivning av de olika verksamheterna som
bedrivits genom åren finns i Visby Takplåten – ansvarsutredning, 2001-10-05, samt
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
Området
Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Takplåtenområdet är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I
området, som är detaljplanelagt för industri sedan 1991, finns småindustri men också
bostäder i direkt anslutning till verksamheten. För att underlätta fördelning av
ansvaret mellan olika verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika
tidsperioder och platser har området i ansvarsutredning delats in i olika delområden
(1-6).

Aktuellt område (bilder från ansvarsutredning)

Föroreningssituationen
Markföroreningar bestående av höga halter av metaller och petroleumämnen
konstaterades vid markundersökning enligt Mifo fas 2 under 2001. Mycket höga
halter av framförallt bly konstaterades t ex vid område för skrotupplag och
traktorskrot (delområde 3) och höga halter av alifater och aromater vid område för
fatpress, bilpress och traktorskot (delområde 1- 3). Fördjupad undersökning
rapporterad i december 2001 verifierade tidigare undersökning, bedömde
föroreningarnas omfattning (yta och djup) samt beräknade kostnader för en sanering.
Vid grundvattenprovtagning som utfördes 2004 kunde konstateras att det inte sker
någon utströmning av förorenat ytligt grundvatten.
Ytterligare markundersökningar utfördes under 2012 samt 2015 inom delar av
området (Visby Takplåten 5) av nuvarande verksamhetsutövare. Viss marksanering
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har utförts av verksamhetsutövaren i samband med att nya ytor har försetts med
betong.
Riskbedömning
Länsstyrelsen bedömde efter Mifo fas 2 undersökning att området skulle klassas till
riskklass 2, stor risk. Omklassning till riskklass 1, mycket stor risk utfördes av
länsstyrelsen 2010-11-24 med motiveringen att det förorenade området inom kort
skulle hamna i inre (primärt) vattenskyddsområde för Visby (reviderat
vattenskyddsområde för Visby fastställdes slutligen 2017-05-11).
Av länsstyrelsens motivering till riskklass framgår att det finns mycket höga halter av
farliga ämnen samt stor spridningsrisk genom det översta jordlagret (sand). Spridning
till underliggande grundvatten i kalksten är inte påvisad. Inom kort kommer området
att ligga på inre vattenskyddsområde. Känslighet bedöms vara stor för mark
(anställda vistas där dagligen, samt vattenskyddsområde) och skyddsvärdet måttligt.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Av fördjupad undersökning från 2001 framgår att åtgärd kan utföras genom schaktsanering. Åtgärdens omfattning har bedömts utifrån dåvarande riktvärdet för mindre
känslig markanvändning (MKM) med grundvattenskydd. Förorenad yta bedömdes
vara ca 3300 m2 med en jordvolym på ca 1475 m3. Kostnaden för åtgärderna
beräknades till 1,45 – 3,72 Mkr.
För att få en mer aktuell bedömning av kostnad för en schaktsanering begärde
tillsynsmyndigheten under 2018 en uppdaterad bedömning av AB Pentacon. Som
underlag för beräkningar erhöll konsulten rapport från fördjupad undersökning från
2001. Sammanlagd kostnad för efterbehandlingsåtgärderna beräknades under april
2018 till 3 282 776 eller 3 516 808 kr beroende på vald metod. AB Pentacon har
beräknat att 2000 m3 (3200 ton) massor kan behöva åtgärdas (se vidare i Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18).
Ansvar
Länsstyrelsen utförde under 2001 en ansvarsutredning där det framgår hur
fastigheterna i området har förändrats genom åren, vilka fastighetsägarna har varit
och vilka verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika tidsperioder
inom olika delområden. Länsstyrelsen bedömde att krav på efterbehandling kunde
ställas på sammanlagt fyra olika verksamhetsutövare samt tre
fastighetsägare/tomträttsinnehavare. Vidare bedömdes vilka verksamhetsutövare
som är ansvariga på varje definierat delområde.
En uppdaterad ansvarsutredning, inför åtgärd, utfördes av Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, under 2018. Här
konstateras att samma bedömning görs beträffande vilka verksamhetsutövare som är
ansvariga för att åtgärda markföroreningar inom Takplåtenområdet. En annan
bedömning görs dock vad gäller ansvar hos fastighetsägare/tomträttsinnehavare.
Enbart ny tomträttsinnehavare för Visby Takplåten 2 (förvärv efter 1999) bedöms ha
ett delansvar för den förorening som finns på denna fastighet.
Ansvarsfördelning mellan de aktuella verksamheterna och tomträttsinnehavaren har
tagits fram i den uppdaterade ansvarsutredningen genom att bedöma skälighet och
ansvar för respektive verksamhet i de olika delområdena. Eftersom sanering av
området bör ske i ett sammanhang har därefter en proportionerlig fördelning av
ansvaret i sin helhet gjorts i förhållande till omfattning av sanering som behövs per
delområde. Slutsatsen har blivit att berörda är ansvariga för sanering av Takplåtenområdet i följande omfattning (även beräknad kostnad från 2018 redovisas):
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Ansvarig

Volym

Procent

Beräknad
kostnad, kr

Stena Metall AB
Gotlands Allmaterial AB (konkurs)
Visby Bilskrot (konkurs)
Visby Återvinning AB
Tomträttsinnehavare
Staten
Totalt

861

45 %

1 575 000

435
165
529
1990

20 %
10 %
25 %
100 %

700 000
350 000
875 000
3 500 000*

Summering per ansvarig inklusive beräknad kostnadsfördelning. Avrundning har skett till jämna 5-tal vid procentfördelning.
*Enligt kostnadsförslag med löpande miljökontroller.

Eftersom två av tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt eftersom viss
jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av sanering (se vidare i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30).
Stena Metall AB har i ansvarsutredningen bedömts ha störst andel ansvar (45 %) då
verksamheten har bedrivits under en lång tidsperiod samt på en stor del av
Takplåtenområdet. Jämkning har skett för viss del av tidsperioden. Visby Återvinning
AB har en mindre del av ansvaret eftersom verksamheten har bedrivits på en mindre
del av området och under en något kortare tidsperiod. Tomträttsinnehavaren har
minst andel eftersom ansvar enbart gäller markförorening på Visby Takplåten 2 som
ej kan bekostas av de företag som varit verksamma där eftersom dessa har gått i
konkurs (Gotlands Allmaterial AB samt Visby Bilskrot).
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen genomförde en Mifo fas 1 inventering av området år 2000. Riskklass 1
fastställdes. Under 2001 utfördes först en översiktlig mark undersökning (Mifo fas 2)
samt därefter även en fördjupad undersökning där förorening avgränsades och
kostnadsberäknades. Riskklass ändrades till riskklass 2. Även en ansvarsutredning
utfördes under 2001, dock innan den fördjupade undersökningen. Under 2004
utfördes undersökning av grundvatten.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde under 2004 att Länsstyrelsen
skulle initiera ett miljöriskområde för Takplåtenområdet där inskränkningar och
specifika krav skulle anges. Länsstyrelsen beslutade under 2006 att det inte var
möjligt att införa miljöriskområde.
Under 2010 klassade länsstyrelsen om Takplåtenområdet till riskklass 1, mycket stor
risk med motiveringen att det förorenade området inom kort skulle hamna i inre
(primärt) vattenskyddsområde för Visby. Visby vattenskyddsområde reviderades
slutligt i maj 2017. Länsstyrelsen meddelade under 2016 att de inte längre hade
möjlighet att uppdatera ansvarsutredning.
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
uppdaterade ansvarsutredningen under 2018. Efter samråd med länsstyrelsen gjordes
en mindre justering/förtydligande av ansvarsutredningen i augusti 2018.
Naturvårdsverket meddelade i februari 2019 att de instämmer i gjorda bedömningar
av ansvaret. Den uppdaterade ansvarsutredningen skickades ut för kännedom till
berörda verksamheter samt tomträttsinnehavare under februari 2019.
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Miljö- och byggnämnden instämmer i de bedömningar av ansvaret och ansvarets
omfattning som har gjorts i ansvarsutredningen samt metod och åtgärdsmål för
efterbehandlingsåtgärd.
Miljö- och byggnämnden har 2019-10-22 förelagt de ansvariga verksamhetsutövarna
(Stena Metall, Visby återvinning) samt tomträttsinnehavaren om att bekosta sin andel
av kostnaderna för efterbehandling. Tomträttsinnehavaren har överklagat och
Länsstyrelsen har avslagit överklagan (april 2020). Klagande har ej överklagat vidare.
Beslut har vunnit laga kraft.

Bedömning

Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom åren arbetat för att
undersöka och möjliggöra efterbehandling av det förorenade Takplåtenområdet.
Ansvarsutredning har klarlagt att ansvar finns men inte till 100 %. Eftersom
Staten/Naturvårdsverket ska finansiera del av efterbehandling med bidrag är den
möjlighet som står till buds för genomförande av åtgärderna att en kommun eller
statlig myndighet åtar sig huvudmannaskap för arbetet. SGU är den statliga
myndighet som ibland kan åta sig huvudmannaskap. SGU har för närvarande, som
det förstås, begränsade resurser och åtar sig normalt enbart större projekt. Detta
innebär att det enbart återstår att Region Gotland genom Tekniska nämnden åtar sig
uppdraget.
Takplåtenområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde för Visbys vattentäkter.
Det är därför angeläget att prioritera efterbehandlingsåtgärder bland annat för att
skydda grundvattnet.
konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget t.ex. ekonomi, processer,
medarbetare och samhälle.
Barn- och genusperspektiv – Är inte aktuellt och påverkas inte direkt av detta
beslut, dock kan en sanering av området påsikt vara positivt för alla medborgare!
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör endast (industriområde) i östra Visby!
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet finansieras till fullo med hjälp av statliga
bidrag från Länsstyrelsen/Naturvårdsverket och kommer inte medföra kostnader för
Region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2020-10-12

Förfrågningsunderlag, MBN 2019/9454
Visby Takplåten – ansvarsutredning
Ansvarsutredning inför åtgärder
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område

2019-10-24
2001-10-05
2018-08-30
2018-04-18
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Inledning
På ett industriområde öster om Visby har höga halter av bl.a. bly och olja konstaterats.
Inom området har det bedrivits skrotverksamhet sedan 1960. Länsstyrelsen genomförde
under december 2000 en riskklassning av området enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell
(MIFO 1). Under våren har VBB VIAK AB på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört en
översiktlig markundersökning och en mer noggrann riskklassning (MIFO 2). Parallellt med
vårens undersökning har Länsstyrelsen utrett ansvarsfrågan som behandlas i denna rapport.
Inom området finns idag tre företag. Visby Återvinning AB bedriver skrotverksamhet,
Visby Bilskrot AB har nyligen gått i konkurs och har bedrivit bilskrotverksamhet. Slutligen finns Gotlands Plåt & Billack HB som är ett bilplåtslageri. Tidigare har det främst
bedrivits skrotverksamhet. Ytterligare ett plåtslageri, Österby Plåt AB, har funnits inne på
nuvarande Visby Återvinning AB:s område.

Områdesbeskrivning
Området är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I området finns
småindustri men också bostäder i direkt anslutning till verksamheten. Norr om området
finns ett gammalt täktområde. Västerut finns närmast en bostadsfastighet, längre bort livsmedelsindustrier och åkeriverksamhet, söder och sydöst ligger träindustri med bl.a. träimpregnering och en värmepanna, österut finns åkermark och en del bostäder.

Bild 1: Områdets lokalisering

För området finns en detaljplan fastställd 1991-04-15. Marken inom planområdet är främst
avsedd för industri och småindustri. Området ligger inom yttre vattenskyddsområde, gränsar söderut till inre. Vattenskyddsområdet är fastställt främst för att skydda grundvattentäkterna vid Skogsholm ca 2 km NO området.

4(27)

Fastighetsinformation
Området, som i utredningen kallas för Takplåtenområdet, omfattar fastigheterna Visby
Takplåten 2 och 5 samt delar av fastigheterna Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.

Bild 2: Nuvarande fastighetsbeteckningar och gränser

Fastighetsgränserna och fastighetsbeteckningarna har ändrats vid ett flertal tillfällen. Från
början hette fastigheterna Stadsäga 531+532, 534 och 536.

Bild 3: Gamla fastighetsbeteckningar och gränser

Nedan redovisas de större förändringarna:
Datum
1988-01-04
1991-04-29
1993-04-19
1993-12-06
1995-09-27

Ändring
Stg 534 gjordes om till ungefär den utformning som Takplåten 5 har idag.
Stg 1667 bildas av fastigheterna Stg 1643 (avstyckning), 531+532, 535, 537, 538, 554
Takplåten 1 avstyckas från Stg 1667
Takplåten 2 avstyckas från Stg 1667
Stg 534 blir Takplåten 5 och Stg 1667 blir Österby 1:4
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I bild 4 har gamla och nya fastighetsgränser lagts på samma karta.

Bild 4: Gamla och nya fastighetsgränser

Fastighetsgränserna för Takplåten 5 har ändrats ytterligare några gånger. Det har då rört sig
om justeringar på några meter, bl.a. har den södra gränsen flyttats norrut för att ge plats åt
cykelbana.
De aktuella fastigheterna har också bytt ägare genom åren enligt följande:
Intervall, år

Ägare

Takplåten 5 (Stg 534)
1934 – 1959
1959 – 1985
1985 – 1993
1993 – 1996
1996 – idag

Gustaf och Kally Johansson
AB K.G. Johanssons skrotaffär (556047-9395)
Gotlands Allmaterial AB (556229-3844)
AB Gotthard Nilsson (556012-5691)
P-O Ekströms Åkeri AB (556203-4354)

Stg 531+532 (del av nuvarande Österby 1:4)
1927 –1974
Gotlands Cementtegelfabriks Aktiebolag
1974 – idag
Gotlands kommun
Stg 536 (del av nuvarande Österby 1:4 och Takplåten 2 och 5)
1933 – 1978
Sven Pettersson
1978 – 1979
Dödsboet efter Pettersson
1979 – idag
Gotlands kommun

Fastigheter och delar av fastigheter har också arrenderats. Gotlands Allmaterial AB har
genom arrende- och bytesavtal med Gotlands kommun disponerat mark i anslutning till
den egna fastigheten. Visby Bilskrot AB har arrenderat mark av Gotlands Allmaterial AB
och disponerar Takplåten 2 genom tomträttsavtal. Gotlands Plåt & Billack HB har tomträtt
till Takplåten 1.
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Nuvarande beteckningar och ägare för de aktuella fastigheterna är:
Fastighet
Österby 1:4
Takplåten 1
Takplåten 2
Takplåten 5

Ägare
Gotlands kommun
Gotlands kommun (tomträtt: Gotlands Plåt & Billack HB, 916424-9824)
Gotlands kommun (tomträtt: Visby Bilskrot AB, 556355-1356)
P-O Ekströms Åkeri AB (556203-4354)

I bilaga 1 finns en lista på ägarbyten, ändringar av fastighetsgränser, verksamhetsutövarbyten, tomträttsavtal mm.

Verksamhet genom åren
Olika verksamheters utnyttjande av områden
För att illustrera vilka områden som de olika verksamheterna disponerat har kartor upprättats (se bilaga 2).

Skrotverksamheten med huvuddelen av verksamheten på Takplåten 5
(Stg 534)
Under årens lopp har det varit en mängd olika verksamhetsutövare. Den dominerande
verksamheten har varit skrotverksamhet. Det är också denna som gett upphov till de allvarligaste föroreningarna. Skrotverksamheten startade 1960 på Stg 534 (som nu heter
Takplåten 5) av AB KG Johanssons skrotaffär. Det var då en filial till bolaget som hade sitt
huvudsäte i Kalmar. Genom uppköp blev bolaget dotterbolag till AB Avfallsråvaror 1968
som senare blev Persöner Återvinning AB 1973 och PLM Återvinning AB 1976. Stena
Metall Återvinning AB köpte 1979 PLM Återvinning AB och ingår numera i Stena Metall
AB. Stena Metall Återvinning AB lade i februari 1984 ner sin verksamhet på Stg 534.
Tage Rudberg startade 1983 Gotlands Allmaterial AB. Företaget flyttade till fastigheten
Stg 534 år 1984. Under perioden oktober 1990 till 1992 ägdes Gotlands Allmaterial av AB
Gotthard Nilsson. Företaget köptes 1992 tillbaka av Tage Rudberg som då bildade ett nytt
Gotlands Allmaterial AB och fortsatte verksamheten med samma inriktning fram till företaget gick i konkurs i januari 1997. AB Gotthard Nilsson fortsatte dock äga fastigheten.
Under Gotlands Allmaterial AB:s tid ändrades också fastighetsgränserna för Stg 534.
P-O Ekströms Åkeri AB köpte i oktober 1996 fastigheten Takplåten 5 och startade genom
sitt dotterbolag Visby Återvinning AB på skrotverksamhet i februari 1997.
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I tabellen nedan listas de företag som bedrivit skrotverksamhet på Takplåten 5 (Stg 534).
Hur företagen är kopplade till varandra framgår av bilaga 3.
År
1960-1968
1968-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1984
1984-1992
1992-1997
1997-idag

Verksamhetsutövare
AB KG Johanssons skrotaffär
AB Avfallsråvaror
Persöner Återvinning AB
PLM Återvinning AB
Stena Metallåtervinning AB
Gotlands Allmaterial AB
Gotlands allmaterial AB
Visby Återvinning AB

Organisationsnummer
556047-9395
556041-0796
556041-0796
556041-0796
556041-0796
556229-3844
556449-4127
556428-0880

Under åren har den dominerande verksamheten varit mottagande och bearbetning av skrot
(mottagning, skärning och annan bearbetning av metallskrot, batterimottagning/ mellanlagring, fatpress mm). Även bilar och traktorer har tagits om hand på fastigheten. Inom
skrotverksamheten har även handel med returpapper samt försäljning av gas och metaller
förekommit.

Bilskrotverksamheten med huvuddelen av verksamheten på Takplåten 2
Visby Bilskrot startade 1988 bilskrotsverksamhet på delar av dåvarande Stg 534 och Stg
536. Marken arrenderades av Gotlands Allmaterial AB och Gotlands kommun. Verksamheten har till ytan utökats och minskats i omgångar och berört nuvarande Takplåten 5 och
2 samt Österby 1:4 (se bilaga 2). Verksamheten har innefattat tömning av kemikalier,
demontering av bildelar och uppställning av bilkarosser. Ungefär en gång per år har en
mobil press kommit från fastlandet och pressat bilarna som sedan skickats iväg för fragmentering på fastlandet.

Övriga verksamheter
I det sydöstra hörnet av nuvarande Takplåten 5 har Österby Plåt o Järn AB hanterat och
bearbetat plåt. Verksamheten startade 1989 och bedrevs fram till 2000. På nuvarande
Takplåten 1 har Gotlands Plåt & Billack HB sedan 1994 bedrivit bilplåtslageri. Den tidigare fastigheten Stg 534 sträckte sig ca 10 m in på nuvarande Takplåten 1. Mot bakgrund
av det som framkommit vid intervjuer med företrädare för Österby Plåt och Järn och
Gotlands Plåt & Billack har Länsstyrelsen dock bedömt dessa vara ”torra” verksamheter,
utan större kemikalieanvändning eller hantering av farligt avfall (spillolja etc), som troligtvis inte givit upphov till några markföroreningar. Länsstyrelsen anser därför att dessa verksamhetsutövare ska undantas i denna ansvarsutredning.
I den norra delen av området, på delar av Takplåten 1 och 2 samt Österby 1:4 har det varit
täktområde. Området har fyllts igen av Gotlands kommun före den planläggning som
gjordes i slutet av 80- och början på 90-talet.
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Myndighetsbeslut, besök mm
Skrotverksamheten med huvuddelen av verksamheten på Takplåten 5
(Stg 534)
Under åren har Länsstyrelsen och Gotlands kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd
beslutat om olika åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten. Nedan följer en uppräkning per verksamhetsutövare. I bilaga 4 finns en förteckning på beslut, övriga skrivelser, telefonsamtal etc.
1960-1968 AB KG Johanssons skrotaffär
Inga beslut eller skrivelser hittade
1968-1973 AB Avfallsråvaror
Inga beslut eller skrivelser hittade
1973-1976 Persöner Återvinning AB
Länsstyrelsen meddelade i december 1975 företaget råd i beslut enligt miljöskyddslagen.
Bl.a. gavs råd om insynsskydd och att kemikalier, farligt avfall och oljebemängt skrot
skulle hanteras på täta ytor i betong, att utlopp skulle vara till oljeavskiljare, att ingen utbränning av fordon skulle ske och att oljeutsläpp saneras. Tidigare under året hade
Persöner Återvinning AB uppmanats per telefon från Länsstyrelsen att sluta elda ur bilvrak. Det beslut om råd och anvisningar som meddelades Persöner Återvinning AB 1975
verkar inte ha följts så vitt Länsstyrelsen kan utläsa av utredningsmaterialet. Skrotverksamheten verkar ha fortgått under alla år utan någon större hårdgöring av ytor med
inkoppling av oljeavskiljare.
I december meddelades också auktorisation till bilskrotning av 500 bilar per år.
1976-1979 PLM Återvinning AB
Ny auktorisation meddelades i maj 1976 av Länsstyrelsen. Beslutet gällde dock bara i fem
månader. PLM meddelade i december 1976 att man avstod från att söka ny auktorisation.
1979-1984 Stena Metallåtervinning AB
Inga beslut eller skrivelser hittade
1984-1997 Gotlands Allmaterial AB
Under 1984 och 1985 gjorde miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsbesök på anläggningen. Man anmärkte bl.a. på batterilagringen (direkt på mark) och oljespill från fatpressen. Under 1985 började batterierna hanteras på tät platta och faten samlades upp
opressade och skickades iväg i container.
Under 1990 lämnades nya råd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Farligt avfall skulle
transporteras genom kommunens försorg, battericontainern borde täckas, all hantering av
skrot som kan förorena mark och vatten skulle ske på täta plattor, bly som lagras utomhus
skulle täckas. Det påpekades också att batterihanteringen var tillståndspliktig.
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Under 1992 och 1993 fördes en diskussion mellan Gotlands Allmaterial AB och
Länsstyrelsen om huruvida mellanlagringen av batterierna var tillståndspliktig eller inte.
Man kom slutligen fram till att de inte var att betrakta som avfall och därmed var hanteringen inte tillståndspliktig (batterimellanlagringen blev dock 1994 tillståndspliktig genom
en ändring i miljöskyddsförordningen och förordningen om farligt avfall).
Under 1995 anmärktes på oljespill och att skrot hanterades direkt på mark. Något särskilt
beslut om skyddsåtgärder fattades dock inte. Länsstyrelsen lämnade tillstånd enligt förordningen om farligt avfall för mellanlagring av batterier. Av tillståndet framgår att batterierna
bl.a. skulle förvaras i syrafast container.
Under 1996 anmärkte Länsstyrelsen på att drivmedelscisterner borde invallas.
1997-idag Visby Återvinning AB
Nytt tillstånd till mellanlagring av batterier och oljefilter gavs till Visby återvinning AB i
juni 1997. Batterierna skulle även nu mellanlagras i syrafasta containrar. En anmälan till
polisen om olaglig dumpning av kvicksilver på fastigheten gjordes 1997. Ingen kunde dock
peka ut var någonstans denna skett.
Vid tillsynsbesök 1998 anmärktes på att battericontainern borde förses med tak, bränslecisterner borde invallas och att inkommande skrot borde hanteras på tät platta. Vid besöket
diskuterades också markundersökningar eftersom man från företagets sida visste att
marken var förorenad från bl.a. fatpressen. En stor lagerbyggnad uppfördes 1998 i den
södra delen av fastigheten på mark som bedömdes som ”ren” av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
I januari 1999 klämdes en cistern sönder av misstag, ca 20 l bränsle rann ut. Man hade inte
kontrollerat om tanken var tom innan man började hantera högen med skrot där tanken låg.
Under sommaren beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att förelägga om bl.a. att
absorptionsmedel ska finnas tillgängligt, att oljeskrot ska förvaras under tak och i container
samt att speciella skyddsåtgärder ska vidtas vid hantering av farligt avfall.
Under 2000 ville företaget asfaltera infartsvägen samt delar av planen framför kontoret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dock förbjudit detta i avvaktan på markundersökningar.

Bilskrotverksamheten med huvuddelen av verksamheten på Takplåten 2
Visby Bilskrot (enskild firma) anmälde 1988 att man hade för avsikt att starta upp en bilskrot på fastigheten Stg 536. Länsstyrelsen gav råd om bl.a. spillolja och annat farligt
avfall. I början på året gavs också auktorisation till skrotning av bilar (200 st). Redan i
september utökades auktorisationen till 600 bilar. Ett flertal tillsynsbesök har gjorts under
åren av miljö- och hälsoskyddskontoret.
Under 1990 gjordes vissa anmärkningar på förvaring av batterier, motorer och annat oljebemängt skrot samt spillolja och annat farligt avfall. I november 1990 var åtgärder vid-
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tagna. Vid tillsynsbesök 1992 gavs inga råd. 1993 anmärktes på att de administrativa
rutinerna för avlämnande av farligt avfall inte fungerade tillfredsställande.
Under 1994 gavs råd om att batterierna skulle förvaras invallat och täckt. 1995 anmälde
bolaget att man ville utöka markområdet något. Anmälan föranledde ingen åtgärd från
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under 1995 gavs auktorisation till bilskrotning (600
bilar) till Visby Bilskrot AB.
Efter tillsynsbesök 1996 gavs föreläggande om skyddsåtgärder för tillsyn och rutiner,
administrativa rutiner och att även kvicksilver ska bortdemonteras. Råd om att bilar där
läckagerisk förelåg skulle ställas på särskilt markerad plats. Råd om dimensionering av
spolpatta gavs också. Under 1997 byggdes ny demonteringshall.
Vid tillsynsbesök 1998 påpekades att kemikalieförrådet (ett nytt) borde invallas och att
hyllorna i lagerhallen där oljebemängt skrot förvarades borde placeras på betong. Vid
besöket diskuterades också markundersökningar eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret
även diskuterat detta med Visby Återvinning AB. En översyn av dimensioneringen av
oljeavskiljaren för den nybyggda spolplattan borde också göras.
Under 2000 anmälde företaget att man ville utöka verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden sa dock nej till detta efter besök och beslut i mars 2000. Samtidigt gavs föreläggande om skyddsåtgärder med avseende på invallning av kemikalier, hårdgöring av golv
under lager för oljebemängt skrot och att krockskadade bilar med risk för läckage ska förvaras på tät yta under tak. Företaget ålades också att inlämna tidplan för genomförande av
markundersökningar och åtgärder. Under ett års tid hade också en mindre mobil bilpress
lånats av Stena Metall. Bilkarosser pressades på försök under denna tid.
I januari 2001 försattes företaget i konkurs.

Genomförda markundersökningar/riskklassningar
Inventering och riskklassning av förorenade områden utförs enligt Naturvårdsverkets
MIFO-modell (MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden). MIFOmodellen delar in arbetet med inventering och riskklassning av förorenade områden i olika
faser. I båda faserna görs en samlad individuell riskbedömning för varje objekt över hur
pass allvarligt ett område är utifrån föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde. I den första fasen görs riskklassning efter arkivstudier, platsbesök, intervjuer mm. I den andra fasen tas även markprover och spridningsförutsättningarna utreds noggrannare.
Under december 2000 genomförde Länsstyrelsen en fas 1-undersökning på området.
Området bedömdes då i riskklass 1 ”mycket stor risk”. Den höga riskklassningen
motiverades med att föroreningarnas farlighet är mycket hög och att området ligger inom
yttre vattenskyddsområde.
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Under våren 2001 har en fas 2-undersökning genomförts på Länsstyrelsens uppdrag. Höga
halter av bly, koppar, kadmium, zink, olja och PCB hittades på ett flertal platser på
Takplåtenområdet. Vid den riskklassning som gjordes i fas 2 bedömdes området till riskklass 2 ”stor risk”. Nedklassningen kunde göras eftersom spridningsförutsättningarna
bedömdes som något lägre än i fas 1-undersökning tack vare ett relativt tätt lerlager som
underlagrar de förorenade massorna. En karta på provtagningspunkter där analys av jordprover tagits finns i bilaga 5.

Betalningsförmåga
Stena Metall AB är idag det ledande återvinningsföretaget inom den svenska järn- och
metallskrotmarknaden. Företaget ingår i Stenasfären och resultatet före skatt år 99/00 var
498 MSEK. Omsättningen var 12 860 MSEK. De tre senaste åren innan 99/00 har rörelseresultatet varit mellan 208 och 279 MSEK per år, omsättningen ungefär 10 000 MSEK per
år. Betalningsförmågan bedöms som mycket god.
Gotlands Allmaterial AB gick 1997 i konkurs. Konkursen är avslutad. Inga tillgångar finns
kvar. Ingen betalningsförmåga.
Visby Återvinning AB redovisade 2000 en vinst på 1 386 SEK. För verksamhetsåret
1998/99 var resultatet en förlust på 4 408 SEK. Omsättningen var för verksamhetsåret
1998/1999 9,3 MSEK och för år 2000 6,5 MSEK. Av årsredovisningens resultaträkning
kan man se att bolaget är beroende av koncernbidrag. Företaget är ett helägt dotterföretag
till P-O Ekströms Åkeri AB. Detta företag redovisade för år 2000 en vinst på ca 0,9 MSEK
och för år 1998/1999 en förlust på 1,2 MSEK. Omsättningen var för verksamhetsåret
1998/1999 83,5 MSEK och för år 2000 61 MSEK. Visby Återvinning AB får, som självständigt företag, anses ha en begränsad betalningsförmåga men med hänsyn till betalningsförmågan hos moderbolaget anser Länsstyrelsen att Visby Återvinning AB:s betalningsförmåga är god.
Visby Bilskrot AB försattes i konkurs den 3 januari 2001. Enligt konkursförvaltaren finns
inga tillgångar som inte är belastade av särskild förmånsrätt. Betalningsförmågan bedöms
som mycket dålig - obefintlig.

Saneringsförsäkring
Från saneringsförsäkringen betalas ersättning ut för saneringskostnader, som uppkommit i
och med att en tillsynsmyndighet begärt verkställighet hos kronofogdemyndigheten eller
meddelat förordnande om rättelse på den felandes bekostnad och den som är betalningsansvarig inte kan betala. Ersättning betalas inte ut om det inte kan utredas vem som är
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ansvarig för föroreningen. Försäkringen omfattar inte kostnad för sådan sanering vars
orsak huvudsakligen kan hänföras till tid före 1 juli 1989.
Det är idag oklart om försäkringen kan betala ut ersättning för ett företag där konkursen är
avslutad eftersom ett beslut inte kan riktas mot någon. Vad gäller inblandade företag på
Takplåten är konkursen för Gotlands Allmaterial AB avslutad medan konkursen för Visby
Bilskrot AB inte är det. Saneringsförsäkringen borde därför kunna vara tillämplig för
åtminstone det senare företagets del i föroreningen. Detta förutsätter dock att tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsnämnden) först förelägger konkursboet att göra
undersökning och sanering för sin del i föroreningen och därefter begär hos kronofogdemyndigheten att verkställa beslutet alternativt begär verkställighet på den felandes bekostnad. Om ersättning för saneringskostnader förväntas uppstå ska en anmälan göras utan
dröjsmål till försäkringsgivaren som är A.I.G. Europé S.A., Olof Palmes gata 13, 111 37
Stockholm. Det är tillsynsmyndigheten som ska göra en sådan anmälan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör därför så snabbt som möjligt göra en anmälan för de aktuella
företagen.

Bedömning av ansvaret
Miljöbalken och efterbehandlingsansvaret
BAKGRUND
Den grundläggande regeln om ansvaret för efterbehandling av förorenade områden finns i
2 kap. 8 § miljöbalken. Där slås det principiella ansvaret fast för en verksamhetsutövare. I
paragrafen stadgas att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en
åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön, ansvarar för att skadan eller olägenheten avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.
10 kap. MB reglerar främst det offentligrättsliga ansvaret, d.v.s. ansvaret gentemot det allmänna för utredning och efterbehandling. I kapitlet finns även civilrättsliga regler som rör
fördelningen av ansvaret mellan olika verksamhetsutövare och fastighetsägare för skador
som verksamheten/åtgärden orsakat miljön. För att reglerna skall vara tillämpliga krävs att
det har konstaterats att marken- eller vattenområdet är förorenat och att det finns en risk för
att det förorenade området kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

VERKSAMHETSUTÖVARENS ANSVAR
Såsom anförts ovan finns den grundläggande regeln för en verksamhetsutövares ansvar i 2
kap. 8 § MB. I 10 kap. 2 § MB föreskrivs att ansvarig för efterbehandling är i första hand
den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat
föroreningen – verksamhetsutövaren. I paragrafen anges vem som en myndighet kan rikta
krav emot. Paragrafen reglerar inte omfattningen av kraven, i vilken utsträckning de är
skäliga avgörs i 10 kap. 4 § MB.

13(27)

Miljöbalkens regler om efterbehandling utgår från reglerna i 5 § miljöskyddslagen
(1969:387), ML. I ML reglerades uttryckligen endast den sista utövarens ansvar. Vilket
ansvar en tidigare utövare hade var oklart. För att undanröja denna oklarhet förtydligades 5
§ ML med tillägget ”skyldigheten att avhjälpa olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten har upphört”. Förtydligandet trädde i kraft den 1 juli 1989. I Miljöskyddsutredningens betänkande Bättre miljöskydd II (SOU 1983:20 s. 66) hade uttalats att det
redan från det att en miljöfarlig verksamhet påbörjades förelåg en skyldighet för verksamhetsutövaren att vid behov vidta skäliga återställningsåtgärder. Utredningen ansåg också att
tidpunkten för när den miljöfarliga verksamheten påbörjades – om den sattes igång före
eller efter ML:s ikraftträdande den 1 juli 1969 – i princip saknade betydelse, eftersom ML
utan några inskränkningar var tillämplig i fråga om företag som redan fanns eller var under
uppförande när lagen trädde i kraft. Genom övergångsregeln i 8 § lagen (1998:811) om
införande av miljöbalken avses att göra bestämmelserna i 2 kap. 8 § och i 10 kap. MB tilllämpliga även för tiden från den 1 juli 1969 till den 1 juli 1989.
Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och det område som
föroreningarna eventuellt spridit sig till. Om flera verksamhetsutövare bedrivit verksamhet
på samma område är ansvaret solidariskt mellan dem.

OMFATTNINGEN – SKÄLIGHET
I 10 kap 4 § MB anges att efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för
människors hälsa eller miljön. När ansvarets omfattning skall bestämmas skall det beaktas
hur lång tid som förflutit sedan föroreningarna ägt rum, vilken skyldighet den ansvarige
hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt.
Skälighetsbegreppet har stor betydelse vid tillämpningen av MB. Det är främst nyttan av
en åtgärd för att skydda miljön som skall vägas mot kostnaden för den. Motsvarande
skälighetsbedömning skall göras vid prövningen av efterbehandlingsansvaret, men att
skälighetsbedömningen då till stor del handlar om förhållanden i förfluten tid.
Bedömningen skall var objektiv och man skall normalt inte beakta den ansvariges egna
ekonomiska förhållanden. Motiven på denna punkt är dock inte klara och man kan inte
utesluta att undantagsvis hänsyn kan tas till den ansvariges ekonomi när ett fullt efterbehandlingsansvar skulle bli oskäligt betungande (t.ex. småföretagare, fastighetsägare).
Huvudregeln är att ingen hänsyn skall tas till ansvariges egna ekonomiska förhållanden
eller förmåga utan först skall en objektiv bedömning göras. Bedömningen av ansvaret skall
göras utifrån föroreningarna, tänkbara efterbehandlingsåtgärder och kostnaderna härför.
Därefter bedömning med hänsyn till tidsaspekten och den ansvariges eget agerande i förhållande till dåtidens krav samt andra omständigheter som har betydelse i det enskilda
fallet.
När det gäller tidsaspekten, d.v.s. hur lång tid som förflutit sedan skadan ägt rum, anses
denna innebära att ju närmare man kommer år 1969, desto större anledning kan finnas att
jämka ansvaret. När det gäller dåtidens krav kan man titta på lagstiftning, kunskap,
branschpraxis och liknande.
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När alla olika bedömningar är framtagna kan man vid den samlade skälighetsavvägningen
komma fram till fullt, jämkat eller inget ansvar.

SOLIDARISKT ANSVAR
Om flera verksamhetsutövare är ansvariga till det förorenade området skall, enligt 10 kap 6
§, de svara solidariskt för undersökningar och efterbehandling. Fördelningen av ansvaret
skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har
medverkat till föroreningen och till omständigheterna i övrigt.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad
fastighet kan, enligt 10 kap. 3 § MB, en fastighetsägare göras ansvarig för efterbehandling
om han eller hon förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999.
I 10 kap. 5 § MB behandlas fastighetsägarens ansvar för efterbehandlingskostnader som
motsvaras av den värdeökning på fastigheten som efterbehandlingen medför, trots att han
inte är ansvarig för själva efterbehandlingen. Enligt lagmotiven bör dock denna
bestämmelse tillämpas med försiktighet. Bevisbördan för värdeökningen ligger på den som
påstår att värdeökningen skett.
Vidare behandlas i 10 kap. 8 § MB kostnadsansvaret för utredningar inom förorenade områden. Den som är skyldig att efterbehandla ett område är också skyldig att svara för kostnaden för de utredningar som behövs. Ansvaret för utredningskostnaderna är dock något
mer vidsträckta än ansvaret för efterbehandling. Av andra stycket i nämnda paragraf anges
att en fastighetsägare kan, trots att han inte är ansvarig för själva efterbehandlingen, vara
betalningsskyldig för utredningen. Utredningen kan ju vara till nytta för fastighetsägaren.
En skälighetsbedömning skall alltid göras. Skälighetsavvägningen kan i detta fall till skillnad från skälighetsavvägningen för efterbehandlingsansvaret ta hänsyn till individuella
omständigheter knutna till fastighetsägaren. Skälighetsprövningen kan ta hänsyn till
ägarens nytta av utredningen, ägarens personliga ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt.

Takplåtenområdet
FÖRORENAT OMRÅDE
Såsom anförts ovan har för det aktuella området genomförts en översiktlig markundersökning och en mer noggrann riskklassning (MIFO 2). Länsstyrelsen konstaterar att det av
utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en
risk för att det förorenade området kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. 10 kap. MB är således tillämpligt i detta fall. Verkningarna av verksamheten
har konstaterats genom de markprovtagningar som genomförts. Marken är kraftigt förorenad av bl.a. bly, olja och PCB. Området har bedömts i en hög riskklass (riskklass 2) och
åtgärder måste vidtas för att minska risken för ytterligare skador på miljön eller människor.
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Åtgärder som kan bli aktuella är i dagsläget svårt att bedöma. Ytterligare undersökningar
krävs för att helt fastställa omfattningen av föroreningarna, slutligen välja
efterbehandlingsmetod och kunna beräkna kostnaderna.

VILKA KRAVEN KAN RIKTAS MOT
Verksamheten på Stg 534 (Takplåten) startade 1960 före miljöskyddslagens ikraftträdande
men driften har pågått under hela 60- 70- 80- 90-talet och fram till idag.
Utredningen har visat att många verksamhetsutövare bedrivit verksamhet på området.
Många av företagen har köpts upp eller fusionerats med andra företag. Genom att köpa upp
företag som bedrivit verksamhet kontinuerligt och som har förorenat områden tar köparen
på sig ett ansvar för att undersöka och sanera dessa områden. Genom sina dotterbolag och
de uppköp av företag som gjordes på 60- och 70-talet har Stena Metall AB även ett ansvar
för verkningarna av den verksamhet som bedrevs av de tidigare bolagen på området. Övergången mellan Stena Metall Återvinning AB och Gotlands Allmaterial AB är något oklar
men enligt årsrapporten för Gotlands Allmaterial från 1983 lade Stena Metall Återvinning
ned verksamheten innan Gotlands Allmaterial flyttade till platsen. Här finns således ett
avbrott i ansvarskedjan. Vid nästa verksamhetsutövarändring köpte däremot det ”nya”
Gotlands Allmaterial på sig även skulderna från det ”gamla” företaget eftersom Tage
Rudberg köpte tillbaka allt (inklusive aktier) från det gamla bolaget. Gotlands Allmaterial
AB gick 1997 i konkurs. Visby Återvinning köpte enbart inkromet (inga aktier) och
därmed inte efterbehandlingsansvaret från konkursboet. Visby Återvinning AB är dock
ansvarig för den tid bolaget bedrivit verksamhet på platsen (från 1997 och framåt).
Visby Bilskrot startade som enskild firma men ombildades 1991 till aktiebolag. Här är
ansvarskedjan intakt från det att företaget etablerade sig på platsen.
Mot bakgrund av ovanstående och vad som framkommit i de utredningar som gjorts anser
Länsstyrelsen att krav för efterbehandling av Takplåtenområdet kan ställas på följande
verksamhetsutövare:
•
•
•
•

Stena Metall AB (556138-3871)
Gotlands Allmaterial AB (556449-4127)
Visby Återvinning AB (556428-0880)
Visby Bilskrot AB (556355-1356)

Ovanstående verksamhetsutövare är solidariskt ansvariga för föroreningen på
Takplåtenområdet.
Förutom ovan nämnda verksamhetsutövare kan även krav riktas mot fastighetsägare för
kostnaderna som motsvarar en värdeökning samt för utredning och undersökningar som
kan vara till nytta för denne. Krav kan därför riktas mot följande i egenskap av fastighetsägare:
•
•

P-O Ekströms Åkeri AB
Gotlands kommun
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•
•

Visby Bilskrot AB i egenskap av tomträttsinnehavare
Gotlands Plåt- och Billack HB i egenskap av tomträttsinnehavare

Krav på fastighetsägare med stöd av 10 kap. 3 § kan inte ställas eftersom ingen av de
inblandade har förvärvat fastigheter efter den 1 januari 1999.

OMFATTNING AV KRAVEN – SKÄLIGHETEN
Länsstyrelsen har ovan bedömt vilka verksamhetsutövare myndigheten anser att krav kan
ställas på för efterbehandling. Vid regleringen av omfattningen av kraven, i vilken utsträckning de är skäliga, bör hänsyn tas till tidsaspekten, följsamheten med dåtida krav och
andra omständigheter i varje enskilt fall.
Av utredningen i ärendet har framkommit att de aktuella verksamhetsutövarna har bedrivit
verksamhet inom området enligt följande:
•
•
•
•

Stena Metall AB för tiden 1960-1984
Gotlands Allmaterial AB för tiden 1984-1997
Visby Återvinning AB för tiden 1997-idag
Visby Bilskrot AB för tiden 1988-2001

Verksamhet inom området har pågått sedan 1960, då man började med skrotverksamhet.
Föroreningarna i området har således förekommit under lång tid.
Under 60-talet fanns ingen direkt styrning och industriell hantering av skrotbilar i Sverige.
Visserligen fanns bilskrotningsföretag men dessa var mest inriktade på att plocka reservdelar ur skrotbilarna. Bilvrak dumpades på soptippar, i havet mm. Under slutet av 60-talet
insåg man dock att även metallerna hade ett värde varför man började bränna ur bilvraken.
I början på 70-talet togs den första fragmenteringsanläggningen i bruk och återvinningen
blev mer av ”industriell” karaktär.
Hanteringen av restkemikalier från bildemonteringen var tidigare mycket bristfällig. Vid
pressning av bilar var det inte ovanligt att olja spilldes ut direkt på marken utan att tas om
hand. Detta har även förekommit på 80- och 90-tal.
Även inom den ”vanliga” skrotbranschen har skyddsåtgärder för att förhindra markföroreningar varit bristfälliga eller helt saknats. Kemikaliebemängt skrot har hanterats
direkt på mark, bilbatterier har dränerats på syra och lagring av farligt avfall har skett på ett
sätt som medfört risker för miljön.
Gängse praxis under 60-talet var därför inte särskilt skonsam mot miljön och var en följd
av företagens strävan att tjäna så mycket pengar som möjligt. Genom miljöskyddslagens
tillkomst 1969 kan man dock säga att utsläpp av oljor och andra kemikalier i princip förbjöds. Det tog dock många år innan skrotföretagen blev medvetna om detta.
Tillsynen på skrotbranschen av miljömyndigheter har varierat kraftigt i Sverige beroende
på de resurser som funnits på respektive myndighet. Länsstyrelsen hade fram till 1989
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ansvar för miljötillsynen på skrotbranschen. Länsstyrelsens tillsyn var dock främst inriktad
på större tillståndspliktiga industrianläggningar. Sedan 1989 är det främst kommunernas
miljö- och hälsoskyddsnämnder som haft tillsynen. Vissa större anläggningar har dock
tillsynen legat kvar på Länsstyrelsen.
Vid en skälighetsavvägning utifrån branschpraxis bedömer Länsstyrelsen att det finns
mindre skäl att jämka omfattningen av ansvaret än jämfört med tidsaspekten.
Länsstyrelsen i Gotlands län har genomfört en översiktlig markundersökning samt en noggrann riskklassning av Takplåtenområdet. Enligt Länsstyrelsens mening hör genomförd
utredning och undersökning till en sådan kostnad som kan komma en fastighetsägare till
nytta och som det är skäligt att fastighetsägare tillsammans med verksamhetsutövare
betalar. Kostnaderna för dessa åtgärder har dock i detta fall Länsstyrelsen stått för. Såvitt
Länsstyrelsen förstår behövs ytterligare undersökningar genomföras innan efterbehandlingsåtgärder och kostnader härför kan fastställas. Vid en avvägning med hänsyn till
nyttan av ytterligare undersökningar, kostnader härför samt omständigheterna i övrigt
bedömer Länsstyrelsen att det är skäligt att fastighetsägarna ansvarar för viss del av dessa.
Vad gäller verksamhetsutövarnas efterbehandlingsansvar med hänsyn till tidsaspekten,
dåtida krav och omständigheterna i övrigt anser Länsstyrelsen att omfattningen av Stena
Metall AB:s ansvar bör jämkas. I övrigt anser Länsstyrelsen att det inte har framkommit
något som visar att det föreligger skäl att jämka de övriga nämnda verksamhetsutövarnas
omfattning av ansvaret.

Ansvar på respektive delområde
Länsstyrelsen vill dock göra följande tillägg med hänsyn till att det är mycket svårt att
direkt härröra en typ av markförorening till en typ av verksamhet:
Eftersom många av verksamheterna på platsen gett upphov till liknande föroreningar och
olika verksamheter pågått på samma plats men vid olika tidpunkt har, för att kunna fördela
ansvaret såvitt avser efterbehandlingsåtgärder mellan olika verksamhetsutövare, området
delats in i olika delområden. Indelningen har som utgångspunkt den områdesindelning som
gjordes i MIFO 2-undersökningen. Utifrån genomförda undersökningar har en uppskattning av volymen förorenade massor gjorts på varje delområde. De olika verksamhetsutövarnas verksamhet i omfattning och tid och hur man bedrivit verksamheten har därefter
vägts in för att fördela ansvaret för de olika delområdena.
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Bild 5: Områdesindelning i ansvarsfrågan

För varje verksamhetsutövare har typ av verksamhet listats. Med övrig skrotverksamhet
menas mottagande och bearbetning av skrot samt batterihantering.
De konstaterade föroreningarna har härrörts till de verksamheter och processer som funnits
i området enligt följande:
Verksamhet
Bil- traktorskrot
Skrotverksamhet
Fatpress
Batterihantering

Typer av föroreningar
olja, fett, kylarvätska, batterisyra och bly, bensin och
annat drivmedel, kvicksilver
Metaller, olja, PCB
olja, andra flytande kemikalier beroende på fatinnehåll
Batterisyra, bly

Nedan följer en genomgång av delområdena och Länsstyrelsens bedömning av ansvaret för
respektive område.

19(27)

DELOMRÅDE 1 – FATPRESSEN (600 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Lätta och tunga alifater, lätta och tunga aromater, PCB
250 m3 *
Stena Metall
1960-1984 24 år Fatpress
Gotlands Allmaterial 1984-1985 1 år Fatpress
Gotlands Allmaterial 1985-1992 7 år Övr.skrotverks
1993-idag 8 år Parkering

*Emligt MIFO 2-undersökningen bedömdes mängden förorenade massor till 40 m3. Bedömningen bygger på
analyser från en provgrop som troligtvis är grävd i ytterkanten på det område som spill från fatpressen påverkat. Efter kontroll med flygbilder bedömer dock Länsstyrelsen området som är förorenat som större och därmed även den förorenade volymen. Området och därmed volymen förorenade massor kan vara ännu större.

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Delområde 1 ligger i den nordvästra delen av gamla fastigheten Stg 534. På flygbilder från
1966, 1974 och 1986 kan man se att skrotverksamhet pågick vid tidpunkterna för fotograferingen. Intervjuer med anställda bekräftar detta. På flygbilderna från 1974 kan man
urskilja ett fatupplag, troligtvis fat som väntar på pressning. Man kan också se skrothögar
längst upp i hörnet. Även övrig skrotverksamhet tycks därför ha förekommit på området.
Troligtvis är dock den dominerande föroreningskällan här fatpressen. Hur uppsamlingen av
oljor och andra kemikalier gått till är svårt att uttala sig om men 1984 finns anmärkningar
från miljö- och hälsoskyddskontoret att pressning av fat sker direkt på mark. Enligt
anställda och andra som var med under fatpressens tid spilldes mycket olja direkt på
marken. Resultatet från markundersökningen visar också på främst föroreningar som kan
härröras till fatpressen.
Vid en samlad bedömning bör ansvaret enligt Länsstyrelsen fördelas mellan följande verksamhetsutövare:
•
•

Stena Metall AB
Gotlands Allmaterial AB

Vid den skälighetsavvägning som ska göras finner dock Länsstyrelsen att omfattningen av
Stena Metalls ansvar bör jämkas. Bakgrunden är främst tidsaspekten (verksamhet på 60talet). Branschpraxis genom åren har mindre betydelse för jämkning av omfattningen av
ansvaret. På 70-talet var visserligen miljömedvetandet inte så högt men Länsstyrelsen
anser att viss vetskap om följder av spill av olja och andra kemikalier ändå bör ha funnits.
Med miljöskyddslagens tillkomst 1969 fanns också en skyldighet för verksamhetsutövare
att vidta åtgärder så fort risken för miljöskada fanns. I Länsstyrelsens beslut om råd 1975
påpekas också vilka skyddsåtgärder som bör vidtas.
Visst ansvar för undersökningar kan även åläggas ägarna till berörda fastigheter.

20(27)

DELOMRÅDE 2 – F.D. TRAKTORSKROTEN, BILPRESSEN, LAGERHALL, BILDEMONTERINGSHALL
(800 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Bly, kadmium, koppar, zink, tunga alifater
600 – 1050 m3 *
Stena Metall
1968-1976 8 år
Stena Metall
1976-1984 8 år
Gotlands Allmaterial 1984-1992 8 år
Visby Bilskrot
1993-idag 8 år

Biltraktorskrot
övr.skrotverks
övr.skrotverks
bilskrot

* I MIFO 2-undersökningen delas området upp på två delområden, fd traktorskrot (180 m3) och bilpressen
(60 m3). Länsstyrelsen ser dock detta område som ett större sammanhängande område.

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Delområde 2 var skogsbeklätt 1966 (flygbild). Enligt tidigare anställd påbörjades bil- och
traktorskroten 1968 när AB Avfallsråvaror tog över verksamheten.
I MIFO 2-undersökningen ses detta område som två områden. Ser man tillbaka på den
verksamhet som varit inom området bör man dock se området som ett område där bil- och
traktorskrot förekommit sedan 1968 med ett avbrott under tiden 1976-1988 då man på
området hade ”övrig skrotverksamhet”. Enligt uppgifter från anställd var bil- och traktorskroten på 70-talet en verksamhet belägen ”uppe i hörnet” på den gamla fastigheten och
mycket spill förekom. De byggnader som senare kommit till under Visby Bilskrots tid
täcker troligtvis delar av detta område. Föroreningarna i provpunkterna 11 och 7 härrör
därför med stor sannolikhet från samma föroreningskälla – gamla bil- och traktorskroten.
Även den övriga skrotverksamhet som bedrivits under perioden 1976-1992 kan ha bidragit
till föroreningarna. Under denna period var området till sin karaktär likt skrotupplagsområdet (delområde 3). Att definiera någon skarp gräns mellan områdena ur föroreningssynpunkt låter sig därför inte göras. Visby Bilskrot kan också ha bidragit till föroreningarna genom den mindre bilpressen som stod uppställd under ett år strax norr om lagerbyggnaden. Även dropp och spill från bilkarosser som stått uppställda i området och lager
med oljebemängda bildelar under Visby Bilskrots tid kan ha bidragit till föroreningen.
I princip har verksamhet pågått kontinuerligt på detta område efter miljöskyddslagens tillkomst 1969. Ansvaret bör enligt Länsstyrelsen delas mellan följande verksamhetsutövare:
•
•
•

Stena Metall AB
Gotlands Allmaterial AB
Visby Bilskrot AB

Vid den skälighetsavvägning som ska göras finner Länsstyrelsen inte några skäl till
jämkning av omfattningen av ansvaret. Större delen av verksamheten har bedrivits under
den tid som klara regler har funnits på miljöområdet. Branschpraxis genom åren har
mindre betydelse för jämkning av omfattningen av ansvaret. På 70-talet var visserligen
miljömedvetandet inte så högt men Länsstyrelsen anser att viss vetskap om följder av spill
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av olja och andra kemikalier ändå bör ha funnits. Med miljöskyddslagens tillkomst 1969
fanns också en skyldighet för verksamhetsutövare att vidta åtgärder så fort risken för
miljöskada fanns. I Länsstyrelsens beslut om råd 1975 påpekas också vilka skyddsåtgärder
som bör vidtas.
Visst ansvar för undersökningar kan även åläggas ägarna till berörda fastigheter.
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DELOMRÅDE 3 -SKROTUPPLAGSOMRÅDET (3300 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Bly, kadmium, koppar, zink, nickel, kvicksilver, tunga
alifater, PCB
1200 m3
Stena Metall
1960-1984 24 år Övr.skrotverks
Gotlands Allmaterial 1984-1997 13 år Övr.skrotverks
Visby Återvinning
1997-idag 4 år Övr.skrotverks

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Inom delområde 3 är/har huvudverksamheten varit belägen. Föroreningarna är främst
tungmetaller. Bly i mycket höga halter har hittats på ett flertal platser. Blyet härrör med
största sannolikhet från bilbatterihantering men kan också komma från annan skrothantering. Enligt muntliga uppgifter från anställda hälldes batterisyran ut direkt på marken
eftersom batterierna skulle levereras vidare tömda. Från och med mitten av 80-talet började
batterierna lagras på täta ytor och senare på 90-talet, även i syrafasta containrar. Skärning
och annan bearbetning av skrotet har skett och sker idag direkt på mark med mycket ”spill”
av metaller som följd. Vidtagandet av skyddsåtgärder vad gäller blybatterihanteringen påverkar naturligtvis ansvarsfördelningen eftersom det har varit mindre påverkan från batterierna efter det att man började samla upp dem i behållare än före. Trots de tidiga påpekanden som fanns på 70-talet om bearbetning och uppsamling av oljeskrot mm på täta ytor och
den ökade graden av miljömedvetande har inte mycket hänt vad gäller hanteringen och
bearbetningen direkt på mark. Lagringen av farligt avfall och dylikt sker visserligen
numera inomhus men olyckor med oljeutsläpp har förekommit under senare år.
Verksamhet har pågått både före och efter miljöskyddslagens tillkomst 1969. Vid en samlad bedömning bör ansvaret enligt Länsstyrelsen fördelas mellan följande verksamhetsutövare:
•
•
•

Stena Metall AB
Gotlands Allmaterial AB
Visby Återvinning AB

Vid den skälighetsavvägning som ska göras finner dock Länsstyrelsen att omfattningen av
Stena Metalls ansvar bör jämkas. Bakgrunden är främst tidsaspekten (verksamhet på 60talet). Branschpraxis genom åren har mindre betydelse för jämkning av omfattningen av
ansvaret. På 70-talet var visserligen miljömedvetandet inte så högt men Länsstyrelsen
anser att viss vetskap om följder av spill av olja och andra kemikalier ändå bör ha funnits.
Med miljöskyddslagens tillkomst 1969 fanns också en skyldighet för verksamhetsutövare
att vidta åtgärder så fort risken för miljöskada fanns. I Länsstyrelsens beslut om råd 1975
påpekas också vilka skyddsåtgärder som bör vidtas.
Visst ansvar för undersökningar kan även åläggas ägarna till berörda fastigheter.
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DELOMRÅDE 4 - BILUPPLAGSOMRÅDE INKLUSIVE GAMLA DEMONTERINGSHALLEN PÅ
TAKPLÅTEN 5 (2200 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Tunga alifater (låga halter i en punkt)
Mindre mängder
Visby Bilskrot
1988-1998 10 år Bilskrot
Visby Återvinning
1999-idag 2 år Skrotverks
(torr), spillolja,
oljefilter

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I delområde 4 där demonteringshallen är belägen skedde all bildemontering under åren
1988-1997. Vid en provpunkt i anslutning till huset har halter överstigandet riktvärdet för
förorenad mark för tunga alifater påträffats. Ytterligare prover från en provpunkt i norra
delen av området har inte påvisat några förhöjda halter. Delområdet gränsar till bl.a.
delområde 3 där höga halter av metaller och olja har konstaterats. Utbredningen av denna
förorening har inte kunnat fastställas med de undersökningar som utförts. Volymen förorenade massor bedöms dock som liten.
Inga allvarliga anmärkningar har påpekats för verksamheten vid de tillsynsbesök som varit.
Verksamheten har främst bestått i upplag av bilkarosser i avvaktan på demontering och
borttransport. Visst dropp från lagrade bilar kan ha förekommit. Det upplag av skrot som
idag finns på området bedöms inte som särskilt riskfyllt ur föroreningssynpunkt. Lagringen
av farligt avfall i gamla demonteringshallen kan dock medföra vissa risker för
föroreningar.
Vid en samlad bedömning bör ansvaret enligt Länsstyrelsen fördelas mellan följande
verksamhetsutövare:
•
•

Visby Bilskrot AB
Visby Återvinning AB

24(27)

DELOMRÅDE 5 - BILUPPLAGSOMRÅDE (ÖVRIGA DELAR AV TAKPLÅTEN 2 SAMT DELAR AV
ÖSTERBY 1:4) (6000 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Kadmium (låga halter i en punkt)
Mindre mängder
Visby Bilskrot
1988-1998 10 år Bilskrot

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Delområde 5 kan delas upp i ytterligare delområden eftersom delar av området bara under
kort tid använts som bilupplagsplats. Området utanför nuvarande fastigheten Takplåten 2
användes enbart under åren 1988-1992 (en del av ytan ännu kortare tid) som upplagsplats
(se bilaga 2). Området strax norr om Takplåten 2 är nu en väg med vägbana och diken.
Eventuella föroreningar bör ha legat ytligt och därför omlagrats eller borttransporterats när
vägen iordningsställdes. De provtagna punkterna inne på Takplåten 2 visar på låga halter
med undantag av ett prov som visat halter av kadmium strax över riktvärdet för förorenad
mark. Visst dropp från lagrade bilar kan ha förekommit. Volymen förorenade massor
bedöms dock som liten.
Vid en samlad bedömning bör ansvaret enligt Länsstyrelsen åläggas
•

Visby Bilskrot AB.
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DELOMRÅDE 6 – SÖDRA DELEN AV TAKPLÅTEN 5 (5500 M2)
Typ av förorening:
Volym förorenade massor:
Verksamhetsutövare/
typ av verksamhet:

Inga föroreningar hittade, gränsar dock mot förorenat
område
Mindre mängder
Stena Metall
1960-1984 24 år Övr.skrotverks
Gotlands Allmaterial 1984-1997 13 år Övr.skrotverks
Visby Återvinning
1997-idag 4 år Övr.skrotverks
Österby Plåt och Järn 1989-2000 11 år Plåtslageri

Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Delområde 6 kan delas in i tre delområden enligt följande:
6a
6b

6c

Infarten till nuvarande Visby Återvinning. Denna del har hört till skrotverksamheten
sedan 1987.
Sydöstra delen. Här har Österby Plåt och Järn bedrivit plåtslageri under perioden
1989-2000. Området används idag som lager (torr verksamhet) av Visby
Återvinning.
Sydvästra delen. Här har det varit bilparkering, uppställning av gas och andra ”torra”
verksamheter. I den stora nybyggda lagerbyggnaden lagras sedan 1998
battericontainrarna.

Delområdet gränsar till bl.a. delområde 3 där höga halter av metaller och olja har
konstaterats. Utbredningen av denna förorening (bl.a. till områdena 6a och 6c) har inte
kunnat fastställas med de undersökningar som utförts. Volymen förorenade massor på
området bedöms dock som liten. Enbart två analyser har gjorts på prov från två platser
inom området. Ett prov är taget mitt i område 6b. Analyserna har inte visat på några
förhöjda halter av föroreningar.
Ingen förorening har kunnat konstaterats inom område 6b varför inga krav kan riktas mot
verksamhetsutövare inom detta område. Verksamheterna (främst Österby Plåt och Järn)
som bedrivits inom området (6b) bedöms inte gett upphov till några större
markföroreningar.
Vid en samlad bedömning bör ansvaret enligt Länsstyrelsen fördelas mellan följande
verksamhetsutövare på område 6a och 6c:
6a

•
•

Visby Återvinning
Gotlands Allmaterial

6c

•
•
•

Stena Metall
Gotlands Allmaterial
Visby Återvinning
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Vid den skälighetsavvägning som ska göras finner dock Länsstyrelsen att omfattningen av
Stena Metalls ansvar bör jämkas. Bakgrunden är främst tidsaspekten (verksamhet på 60talet). Branschpraxis genom åren har mindre betydelse för jämkning av omfattningen av
ansvaret. På 70-talet var visserligen miljömedvetandet inte så högt men Länsstyrelsen
anser att viss vetskap om följder av spill av olja och andra kemikalier ändå bör ha funnits.
Med miljöskyddslagens tillkomst 1969 fanns också en skyldighet för verksamhetsutövare
att vidta åtgärder så fort risken för miljöskada fanns. I Länsstyrelsens beslut om råd 1975
påpekas också vilka skyddsåtgärder som bör vidtas.
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Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen konstaterar att det av utförda undersökningar framkommit att Takplåtenområdet är förorenat och att det finns en risk för att det förorenade området kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ansvaret för det fortsatta arbetet med undersökning och efterbehandling av hela området
(samtliga delområden) bör enligt Länsstyrelsen fördelas mellan följande
verksamhetsutövare:
•
•
•
•

Stena Metall AB (ansvaret jämkas med hänsyn till främst tidsaspekten)
Gotlands Allmaterial AB
Visby Återvinning AB
Visby Bilskrot AB

Ovanstående verksamhetsutövare är solidariskt ansvariga för föroreningen på
Takplåtenområdet.
Jämkningen av Stena Metall AB:s del i ansvaret innebär att det för den del företaget inte
kommer att belastas för, inte kommer att finnas någon ansvarig.
Eftersom Gotlands Allmaterial AB har gått i konkurs och konkursen är avslutad kan ingen
ställas till ansvar för företagets del i föroreningen.
Visby Bilskrot AB är försatt i konkurs. Eftersom konkursen inte är avslutad finner
Länsstyrelsen att ansvarig finns.
Visst ansvar för undersökningar kan även åläggas ägarna till berörda fastigheter vad gäller
delområdena 1, 2 och 3.

Lena Johansson
Länsassessor

Mattias Vejlens
Handläggare

Bilagor
1. Historik - tabell med ägarbyten, fastighetsgränsändringar, verksamhetsutövarbyten mm
2. Verksamhetsområden för skrot- respektive bilskrotsverksamhet
3. Schema över företag
4. Lista med beslut, skrivelser mm
5. Karta med provpunkter (från MIFO 2-utredningen)
6. Källförteckning

Historik

Datum
1927-02-07
1933-02-01
1934-06-27
1934-06-27
1959-11-04
1960

Fastighet
Stg 531+532 (del av Österby 1:4)
Stg 536 (del av Österby 1:4)
Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 533 (Takplåten 4)
Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 534 (Takplåten 5)

FÄ=byte ägare
TR=tomträttsavtal e.l.
FG=ändring fast.gräns
VU=byte VU
FÄ
FÄ
FÄ
FÄ
FÄ
VU

1967-04-26 Stg 533 (Takplåten 4)
1967-07-12 Stg 533 (Takplåten 4)
1968
Stg 534 (Takplåten 5)

FÄ
FÄ
VU

1969
1973
1974-05-22
1976
1978-08-23
1979-06-20
1980
1982-09-08
1984

VU
VU
FÄ
VU
FÄ
FÄ
VU
FÄ
VU

Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 531+532 (del av Österby 1:4)
Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 536 (del av Österby 1:4)
Stg 536 (del av Österby 1:4)
Stg 534 (Takplåten 5)
Stg 533 (Takplåten 4)
Stg 534 (Takplåten 5)

1985-02-20 Stg 534 (Takplåten 5)
1985-06-19 Stg 533 (Takplåten 4)
1987-07-01 Stg 534 (Takplåten 5)

1988-01-04 Stg 534 (Takplåten 5)
1988-10-01 Stg 536 (del av Takplåten 2)

Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Händelse
Gotlands Cementtegelfabriks Aktiebolag
Sven Pettersson
Gustaf och Kally Johansson
Gustaf och Kally Johansson
AB K.G. Johanssons skrotaffär
AB KG Johanssons skrotaffär startar verksamhet på fastigheten

Avtal

Dödsboet efter G. Johansson
Sigvald och Elsie Dahlström
AB KG Johanssons skrotaffär har verksamhet tillsammans ? med
AB Avfallsråvaror enl. telefonkatalog. Muntlig uppgift:
Avfallsråvaror köper verksamheten av KG J.
AB Avfallsråvaror
Persöner Återvinning AB
Gotlands kommun
PLM Återvinning AB
Dödsboet efter Pettersson
Gotlands kommun
Stena Metall Återvinning AB
Elsie Dahlström
Gotlands Allmaterial AB (556229-3844), Tage Rudberg köper
verksamheten av Stena Metall enl. Ann-Kristine Stenström.
Gotlands Allmaterial AB (556229-3844)
Violett Gardell, Kjell Johansson
· Avtal mellan kommunen och Gotlands allmaterial om att utnyttja 1987-07-12
gamla delarna av Stg 534 under minst 5 år (870701-920630).
· Ny tillfartsväg norrifrån.

FÄ
FÄ
FG/TR

FG
TR

· Stg 534 kortas och görs bredare (likt Takplåten 5).
Tomträttsavtal Gotlands kommun - Visby Bilskrot. Gäller 881001920630.
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1987-07-12
1988-09-19

Bilaga 1

Historik

Datum

Fastighet

FÄ=byte ägare
TR=tomträttsavtal e.l.
FG=ändring fast.gräns
VU=byte VU
Händelse

1990-03-01 Stg 531+532 (del av Takplåten 2 o Österby
1:4)
1990-10-01 Stg 534 (Takplåten 5)

VU

1991-04-29 Stg 1667 (Österby 1:4)

FG

1992-01-01 Stg 1667 (del av Takplåten 2 o Österby 1:4)

TR

1992
Stg 534 (Takplåten 5)
1992
Stg 534 (Takplåten 5)
1992-07-01 Stg 534 (Takplåten 5)
1993-01-01 Stg 1667 (del av Takplåten 2)

1993-01-01 Stg 534 (Takplåten 5)

TR

VU
VU
FG/TR
TR

FG/TR

1993-06-02 Stg 534 (Takplåten 5)
1993-09-01 Stg 1667 (del av nuvarande Takplåten 2)
1993-09-17 Stg 1667 (nuvarande Takplåten 2)

FÄ
TR
TR

1996-10-10 Stg 534 (Takplåten 5)
1997
Takplåten 5
1998-07-08 Takplåten 5

FÄ
VU
FG

Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Tomträttsavtal Gotlands kommun - Visby Bilskrot. Gäller 900301911231.
Gotthard Nilsson köper GA av Tage Rudberg. Blir filial till Gotthard
Nilsson.
STG 1667 bildas genom sammanslagning av stg 521+532, 535,
536, 537, 538, 554 samt del av 1643
Tomträttsavtal Gotlands kommun - Visby Bilskrot. Gäller 920101921231.
Området minskas från tidigare arrende. Minskning norrut.
Tage Rudberg köper tillbaka GA från Gotthard Nilsson.
Gotlands Allmaterial AB (556449-4127)
-Södra gränsen flyttas norrut, markområdet närmast vägen
övergår till kommunen 920701 (omr A)
Tomträttsavtal Gotlands kommun - Visby Bilskrot. Gäller 930101951231.
Området minskas från tidigare arrende. Minskning västerut.
-Ny tillfartsväg norrifrån 930101 (omr B)
-Gotthard får arrendera del av stg 1667 (del av nuvarande
Takplåten 2, omr C) 930101-951231.
-Gotthard avstår nyttjanderätten för del av stg 1667 (del av
nuvarande Takplåten 1, tillhörde "gamla" 534, omr D).
AB Gotthard Nilsson (556012-5691)
Gotthard överlåter omr. C till Visby Bilskrot
Tomträttsavtal Gotlands kommun - Visby Bilskrot. Nuvarande
avtal. Tidigare avtal upphör gälla.
P-O Ekströms Åkeri AB (556203-4354)
Visby Återvinning AB
· Justering av södra gränsen någon meter. Ekströms åkeri och
kommunen
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Avtal
1990-03-07

1991-07-15

1992-11-13
1992-06-26

1992-11-13

1993-09-14
1993-09-17

Bilaga 1

Schema över företag (baserad på uppgifter framtagna tom 01-06-15)

År

556047-9395

556041-0796

556062-6383

556138-8371

556081-7479

556012-5691

556229-3844

556449-4127

556428-0880

556355-1356

Bilaga 3

560408-3237
(enskild firma)

År

AB Gotthard Nilsson 150503
AB Bengt Remahl 420311
AB KG Johanssons skrotaffär
460729
Förv.AB Pershög 480119

Del verksamheter
Rederiaktiebolaget Christofer
560127

AB Avfallsråvaror 550429

Skrothantering
1959

1959

1960

1960

1961

Batterihantering

1961
AB C.M. Karlssons Eftr.
620126

1962

1962

1963

1963

1964

1964

Kiellinjen AB 641127

1965

1965

1966

1966

1967

1967

1968

1968

1969

1969

1970

1970

AB Dan Olsson 700908

1971

1971

1972

1972
Persöner Återvinning AB
730305

1973

1973

1974

1974

1975

1975

1976

Stena Metall Eskiltuna AB
760726

PLM Återvinning AB 760209

1976

1977

1977

1978

1978
Stena Metall Återvinning AB
791212

1979

1979

1980

1980
Stena Metall i Linköping AB
810630

1981

1981

1982

1982
Gotlands Allmaterial AB
830622

1983
Berg och Metall i Göteborg
AB 841116

1984
1985

1983

Stena Stål AB 840521

1984

Stena Metall AB 850911

1985

Stena Metall Maskin AB
861128 /Stena Metall Resurs
AB 861201

1986
1987

Fatpress

1986

Stena FastighetsRenting AB
870611

Visby Bilskrot 871008

1988
1989

Stena Bilfragmentering AB
891013

1990

Berg & Resurs i Göteborg AB
900411

1987
1988

Gotthard Syd AB 881024

1989
1990
Gotthard Återvinning AB
910521

1991

Visby Frakt AB 910626
Gotthard Fastigheter AB
920721

1992

Visby Bilskrot AB 910925

Gotlands Allmaterial AB
920721

upphör 911030

1991
1992

1993

1993
uppgår i 940929

1994

1994

1995

1995

1996

1996
Stena Non-Ferrous Metals AB
971015

1998

Stena Trading AB 981006

Konkurs 970129

1998
Stena Gotthard Återvinning
AB 991006

1999
upptas 000411

2000

upptas 000411

upptas 000411

2001

Stena Trading AB
(dotterföretag till
Stena Metall AB)

Stena Metall AB

Verksamhetsutövare för skrot (1960-idag) och bilskrot (1968-1976) på Takplåtenområdet
Fastighetsägare Stg 534/Takplåten 5
Verksamhetsutövare för bilskrot (1988-2001) på Takplåtenområdet

Bilaga 3 - Schema över företag

1997

Visby Återvinning AB 970313

Stena Gotthard Återvinning
AB (dotterföretag till
Stena Metall AB)

Ekströms åkeri

1997

Visby Återvinning AB

1999
2000
Konkurs jan 2001

2001

Visby Bilskrot AB i konkurs

Tid för delverksamhet

Bil- traktorskrot
(Stg 534)

Bilskrot (Stg
536/Takplåten 2)

Beslut-besök-bilskrot
Datum
Beslut/besök
1988-01-13 Beslut
1988-01-19 Beslut
1988-09-20
1990-05-23
1990-11-06
1992-04-09
1993-06-30
1994-07-04

Beslut
Besök
Besök
Besök
Besök/beslut
Besök

1995-05-10 Skrivelse
1995-06-14
1995-07-14
1996-07-02
1997-06-10
1998-06-17
2000-02-16

Beslut
Beslut
Besök/beslut
Yttrande
Besök
Besök

2000-03-22 Beslut

Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Dnr
Verksamhet
11.183-1298-87 Ove Pettersson (Visby
Bilskrot)
11.47-1208-87 Ove Pettersson (Visby
Bilskrot)
11.47-871-88 Visby Bilskrot
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
681
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
1416
Visby Bilskrot AB
987

Visby Bilskrot AB

614-2497-94
96.1476
97.1644
98.1681
99-2296

Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB
Visby Bilskrot AB

99-2296

Visby Bilskrot AB

Innehåll/anmärkningar
Råd med anl. av anmälan enligt ML

Beslutande
Länsstyrelsen

Auktorisation bilskrotare 200 bilar

Länsstyrelsen

Auktorisation bilskrotare 600 bilar
Anm. På förvaring av olja, batterier, motorer
Anm. Från 900523 fixade
Besök utan anm.
Föreläggande om farligt avfall (adm. Rutiner)
Anm. På förvaring av batterier o separering av avfallsfraktioner

Länsstyrelsen
MHN
MHN
MHN
MHN
MHN

Anmälan utökning till 600 bilar och ytterligare mark. MHN
avvaktar en förestående inventering.
Tillstånd fast handel med skrot
Auktorisation bilskrotare 600 bilar
Föreläggande förs.åtg. Inga större anmärkningar
Yttrande BN ang. byggande av ny demonteringshall.
Anm. Spolplatta, kem.förråd invallas, hyllor på betong
Besök med anledning av anmälan om utökning. Anm.
Spolplatta, kem.förråd invallas, hyllor på betong, VIB,
journalföring farligt avfall mm
Förbud till utökning. Förelägg. Om skyddsåtg.: kem.förråd
invallas, mark under hyllor hårdgörs, krockskadade bilar på
betong. Förägg om markundersökning.

MHN
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Polisen
Länsstyrelsen
MHN
MHN
MHN
MHN

MHN

Bilaga 4

Bilaga 4 - Beslut-besök skrot
Datum
Beslut/besök
1975-10-25 Anteckning
1975-12-22 Beslut/besök

1975-12-22 Beslut
1976-05-31 Beslut
1984-08-23 Besök

Dnr

Verksamhet Innehåll/anmärkningar
Beslutande
PÅ
Tel.samtal med PÅ om att de inte får elda ur bilvrak. Annons att de inte Länsstyrelsen
tar emot bilar för skrotning.
11.1942-1046-75 PÅ
Råd. Insynsskydd, farligt avfall avtappas över hårdgjord yta,
Länsstyrelsen
demontering av oljebemängda delar utförs över hårdgjord yta, tät
förvaring av spillolja etc, demontering av spillolja etc före pressning av
karosser, hårdgjorda ytor i betong med kant och utlopp, utlopp till rätt
dimensionerad oljeavskiljare som tömmes regelbundet, dagvatten
enligt kommunens anvisningar, ingen utbränning av fordon eller
avfallsprodukter, oljeutsläpp saneras, buller 50, 45 dBA
11.47-803-75
11.47-378-76

PÅ
PLM
GA

1985-10-07 Besök

GA

1985-11-22 Beslut
1985-11-22 Anteckning
1988-05-30 Yttrande till BN

248-80

GA
GA
GA

1990-05-22 Beslut/besök

1765

GA

1992-04-07 Beslut/besök

670

GA

1992-05-21 Ansökan
1992-05-21 Meddelande

2410-2099-92
92.670

GA
GA

Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Auktorisation av bilskrotare
Auktorisation av bilskrotare
Anmärkningar: batterier endast på enkelt singellager, pressning mav
tunnor på oskyddad mark. Åtg som bör vidtas: lagring batterier till tät
platta, pressning ska ske utan oljespill med saneringsmedel tillgängligt
bör flyttas till tät platta.
Anmärkningar: batterier endast på enkelt singellager, pressning mav
tunnor på oskyddad mark. Åtg som bör vidtas: lagring batterier till tät
platta, pressning ska ske utan oljespill med saneringsmedel tillgängligt
bör flyttas till tät platta. Plan från företaget: lagring av batterier på tät
platta, pressningen upphör
Anmälan att uppföra byggnad. Ingen åtgärd
Pressen upphört. Batterier på tät platta.
Remiss två tälthallar
Råd. MFA trp genom kommunens försorg (avyttring till privatpersoner
har förekommit), all hantering av skrot som kan förorena mark och
vatten ska ske på täta plattor
Råd. MFA trp genom kommunens försorg, battericontainern täcks, all
hantering av skrot som kan förorena mark och vatten ska ske på täta
plattor, täcka bly som lagras utomhus, batterihanteringen
tillståndspliktig.
Ansökan om batterimellanlagring
MHK överlämnar ärende och tillsyn, mellanlagring av batterier
tillståndspliktigt.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
MHN

MHN

MHN
MHK
MHN
MHN

MHN

Länsstyrelsen
MHK

Bilaga 4

Bilaga 4 - Beslut-besök skrot
Datum
Beslut/besök
1992-08-19 Beslut
1992-10-08 Besök

Dnr
2411-2147-92
2024-10-08

1992-10-22 Möte
1993-04-30 Meddelande
1993-06-30 Beslut

2411-4378-92
2419-2579-93

1995-05-08 Anmälan
1995-08-30 Beslut
1996-10-14 Besök

242-934-95
242-3276-95

1997-06-24 Beslut
1997-08-27 Anteckning

26-1135-97
97-2250

1997-11-28 Anteckning

1998-04-24 Besök

98-1274

1998-07-03 Beslut
1999-01-14 Anmälan
1999-01-19 Anteckning

99-1881

1999-01-21 Anmälan
1999-01-26 Besök

1999-01-27
1999-02-04
1999-02-04
1999-03-11
Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Anmälan
Anteckning
Anteckning
Anteckning

0901-K399-99
99-106

Verksamhet Innehåll/anmärkningar
GA
MHK överlämnar ärende och tillsyn, mellanlagring av batterier
tillståndspliktigt. Ingen åtgärd.
GA
Tillsynsbesök, genomgång av anläggningen, anmärkn; lagringen av
bilbatterier tillståndspliktig
GA
Möte med Tage R. Om hur tillståndsprövning går till.
GA
MR 1992. Adm. påpekanden.
GA
Beslut att inte åtalsanmäla mellanlagring av batterier eftersom dessa
inte är avfall.
GA
Oljespill, skrot direkt på mark etc, ingen åtgärd från länsstyrelsen
GA
Tillstånd FFA - mellanlagring
GA
Anmälan om skrot utanför stängslet - åtgärdat vid besök. Påpekande
från länsstyrelsen att drivmedelscistern bör invallas.
VÅ
Tillstånd FFA - mellanlagring
VÅ
Meddelande till polisen (som fått åtalsanmälan om hg-dumpning), inga
uppgifter om detta hos MHK
VÅ
Tel med Kåre O. Enligt honom har kvicksilver dumpats på området.
Handlingar med karta över var någonstans ska har inlämnats till MHK.
Någon sådan finns dock inte på MHK.
VÅ
Anm: MR inlämnas, anmälan förändrningar, batteriecontainer förses
med tak, bränsletankar invallas, täthetsprovning uppsamlingsbrunn,
täta plattor för skrotet, dock efter markundersökning, tidplan för
undersökningar tas fram
VÅ
Anmälan om uppförande av lagerbyggnad. Ingen åtgärd.
VÅ
Anmälan om oljeutsläpp
VÅ
Tel.kontakt med VÅ ang anmälan om oljeutsläpp, "inget särskilt har
hänt".
VÅ
polisanmälan om oljeläckage på VÅ
VÅ
Besök med anledning av oljeustläpp, ca 20 l rann ut när en farmartank
klämdes sönder, den var ej tom. brott på hydraulslang . Svårt avgöra
vad som är gammalt och ny oljeförorening. Markundersökningar bör
göras. Förslag bör tas fram från företaget.
VÅ
Anmälan om oljeutsläpp
VÅ
Tel.samtal ed Ekström om VÅ, disk plattor , absmedel, tak mm.
VÅ
Läckage från maskin, hydraulledning som brast
VÅ
Läckage från maskin, uppsuget med sågdus
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Beslutande
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
MHK/Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
MHK
MHK

MHK

MHN
MHK
MHK
Polisen
MHK

MHK
MHK
MHK
MHK

Bilaga 4

Bilaga 4 - Beslut-besök skrot
Datum
Beslut/besök
1999-06-17 Beslut
2000-12-14 Beslut

Länsstyrelsen
2001-06-25
Historik

Dnr
99-62
00-4061

Verksamhet Innehåll/anmärkningar
VÅ
Skyddsåtgärder: absorptionsmedel, oljeskrot under tak oci container,
förvaring farligt avfall invallat mm
VÅ
Förbud asfaltering av ytor innan undersökning gjorts.
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Beslutande
MHN
MHN

Bilaga 4

Bilaga 6

Källförteckning
Information har sökts från ett flertal källor. Den mesta delen av informationen har erhållits
från anställda och f.d. anställda vid företag som har eller har haft verksamhet inom området
samt de beslut/anteckningar som finns i olika myndigheters arkiv.
Nedan räknas de olika källorna upp:
Källa
Länsstyrelsens arkiv
Kommunarkivet
MHK:s arkiv
Stadsarkitektkontoret
PRV
Lantmäteriet
Gotlands Tingsrätt, inskrivningsmyndigheten
VBB VIAK AB

Information
beslut, skrivelser från/till Länsstyrelsen och verksamhetsutövare 1971idag
beslut främst MHN:s gamla protokoll 1960-1970, gamla bygglovshandlingar
Protokoll, beslut och skivelser från/till MHN och verksamhetsutövare
1976-idag
Detaljplaner, bygglov
årsredovisningar, firmahistorik mm
fastighetsgränser och beteckningar, nuvarande och äldre
ägare till fastigheter, nuvarande och äldre
markundersökningar

Muntliga kontakter/intervjuer med representanter från:
• Visby Återvinning AB
• Visby Bilskrot AB
• Gotlands Plåt & Billack HB
• Österby Plåt i Visby AB
• Stena Metall AB
• konkursförvaltare Gotlands Allmaterial AB och Visby Bilskrot AB
• f.d. anställda vid företag som har och har haft verksamhet på platsen
• f.d. styrelseledamöter
• Naturvårdsverket
• AIG Europe S.A., miljöskade- och saneringsförsäkring

Visby 2018-04-18

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö & Hälsoskydd
Kv. Takplåten Visby
Kostnadsbedömning åtgärd förorenad mark

Stig Gustavsson

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85

Org nr: 556539-6313
Säte: Gotland

18029

2 (13)

Innehållsförteckning
1

BAKGRUND .............................................................................................. 3

2

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR .............................................................. 3

3

AKTUELLA DELOMRÅDEN ..................................................................... 3
3.1

DELOMRÅDEN ...............................................................................................................4

4

ÅTGÄRD ................................................................................................... 4

5

ADMINISTRATIVA ARBETEN .................................................................. 5

6

ENTREPRENADARBETEN ...................................................................... 6
6.1
6.2

RIVNING BYGGANDER ....................................................................................................6
FÖRSLAG FÖR SCHAKTNING INOM KV. TAKPLÅTEN ..........................................................7

7

ÅTERFYLLNING ....................................................................................... 7

8

BUDGETERAD KOSTNAD ADMINISTRATIVA ARBETEN ..................... 8
8.1
8.2
8.3

9

ANMÄLAN MILJÖKONTROLLER ........................................................................................8
LAB-ANALYSER .............................................................................................................8
SLUTRAPPORTERING .....................................................................................................9

BUDGETERAD KOSTNAD ENTREPRENADARBETEN ....................... 10
9.1
9.2
9.3

10

RIVNING AV BYGGNAD .................................................................................................10
URGRÄVNING, TRANSPORT OCH MOTTAGNING FÖRORENADE MASSOR ............................11
ÅTERSTÄLLNING..........................................................................................................12

SAMMANFATTNING ........................................................................... 12

3 (13)

1

Bakgrund

Kv. Takplåten Visby är belägen i tätortens östra del och inom primärt
vattenskyddsområde.
Under en förhållandevis lång tidsperiod har olika slag av skrotverksamhet pågått inom
kvarteret, både av torrt material och av komponenter innehållande olika slag av
vätskor, huvudsakligen petroleumkolväten och PCB. Skrotningsverksamheten har
också genererat en metallförorening i marken.

2

Utförda undersökningar

Sedan 2001 har ett antal miljötekniska markundersökningar utförts dels över hela det
aktuella området dels mer specifikt för delområden och då av oftast av särskilda skäl,
ex. beläggning av betong.

3

Aktuella delområden

Hela kvarteret har av Länsstyrelsen delats in i delområden som minst till del bygger på
utförda undersökningar.

Figur 1. Delområden inom Kv. Takplåten.

I nedanstående kostnadsbedömning har av MHN redovisade volymer nyttjats som
sammanställts i skrivelse (MHN 2018/961), daterad 2018-03-07.
Det har generellt över hela det aktuella området antagits ett genomsnittligt schaktdjup
av 0,4–0,5 meter.
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3.1

Delområden

Inom delområde 1, f.d. fatpressen
Beräknas enligt MHN skrivelse att 300 m3 (+/-40%) jord kan innehålla föroreningar
som bör åtgärdas. I utförd beräkning har konservativt antagits 360 m3.
Inom delområde 2, f.d. traktorskroten
anges i MHN skrivelse att 275 m3 (+/-40%) jord behöver åtgärdas och i nu utförd
beräkning antas konservativt att 330 m3 behöver åtgärdas.
Inom delområde 3, f.d. skrotupplaget
har den allra västligaste delen hårdgjorts med betong. Inom resterande del inom
område 3 beräknas att 1 000 m3 (+/-40%) jord behöver åtgärdas och beräkningsmässigt
antas det konservativt 1 200 m3.
Inom delområde 4, f.d. bilupplag/äldre demonteringshall
och inom detta delområde finns dels högar med hopsamlad ytlig jord förorenad jord
(till del fr. delomr. 3) dels en mindre volym i befintlig mark, totalt cirka 100 m3.
Inom delområdena 5 och 6 (f.d. bilupplag samt södra delen av Kv. Takplåten)
enligt bedömningar fr. LST är volymen förorenad jord liten (försumbar?) inom
delområde 5 och inom delområde 6 förekom före 2002, då denna del hårdgjordes,
endast hantering av fasta material som plåt och järn.
Ovanstående volymer där det råder viss osäkerhet, har en konservativ bedömning
utförts helt avhängig av erfarenheten att volymen massor med förorening har en
synnerligen stor tendens att överskrida vad som oftast initialt beräknas.
Totalt inom Kv. Takplåten beräknas under dessa förutsättningar att åtgärden
approximativt omfattar 2 000 m3 (1990 m3). För att erhålla en rimlighet avseende
vikten på dessa massor antas en genomsnittlig volymvikt på 1,6.
Sammantaget innebär det att cirka 3 200 ton massor skulle behöva åtgärdas.

4

Åtgärd

Åtgärd av förorenad jord kan utföras på minst två olika sätt allt beroende på hur och i
vilken omfattning förgående undersökningar har utförts, om dessa ger en heltäckande
bild av föroreningens utbredning eller en mer ungefärlig.
Om det bedöms att undersökningarna ger en heltäckande bild kan s.k. kubikschaktning
utföras, dvs. schaktning kan i princip utföras utan egentliga kontroller och där
relevanta SEV:ar1 är beskrivna i anmälan om åtgärd (enligt 28§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Vid mindre gynnsamma förhållanden, där föroreningsutbredningen inte är helt
beskriven/utredd utförs allmänt en betydande kontrollprovtagning för att tillse att
åtgärd sker på ett adekvat sätt, så att inte förhöjda föroreningshalter kvarligger i
ogynnsam mängd/volym

1

Selektiv efterbehandlingsvolym.
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5

Administrativa arbeten

Innan fysisk åtgärd kan påbörjas skall en samanställning utföras av samtliga gjorda
undersökningar och utifrån detta skall en rimlig sammantagen föroreningsmängd
bedömas.
Utifrån detta samt andra relevanta uppgifter upprättas en anmälan om åtgärd i
förorenat område (enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd) där det beskrivs vad som skall utföras och av vem och hur, vilka
ämnen/ämnesgrupper som är aktuella samt vilka åtgärdsmål som bör uppfyllas. Hur
förorenade massor skall hanteras och en beskrivning av miljökontroller mm. Slutligen
skall visas på vad som skall ingå i redovisnings PM efter färdigställd åtgärd.
Under åtgärdsfasen skall miljökontroller utföras i den mån som beskrivits i anmälan. I
detta fall där två alternativ finns till hands blir omfattningen av dessa kontroller
tämligen väsensskild.
I alternativt där s.k. kubikschakt förordas, görs en bedömning utifrån kända
förhållanden en rimlig omfattning inom vilket/vika områden som åtgärd bör utföras.
Denna bedömning bör utföras med en viss säkerhet och enligt den s.k.
försiktighetsprincipen så att enbart ringa kompletteringar kan komma ifråga under
entreprenadarbetet.
I detta alternativ blir miljökontroller mindre omfattande och består i princip endast av
en kontrollomgång, slutliga kontroller med Lab-analyser och eventuellt en
komplettering.
Detta i sin tur innebär att miljökontrollant inte behöver vara på plats under hela
utförandet.
I alternativet där riktad schaktning sker utifrån konstaterad kända
föroreningsförhållanden bör en dels en löpande fältkontroll utföras avseende metaller
och med jämna mellanrum för organiska ämnen Lab-analyser, ungefärligen efter
100–150 ton åtgärdad mängd (om inte massorna är uppenbart förorenade, då kan
troligtvis denna volym/mängd utökas2 till 200–250 ton).
I detta fall bör miljökontrollant närvara under hela åtgärdsarbetet och styra detta samt
utföra nödvändiga fältmätningar och provtagningar.

2

Något beroende på om krav ställs på Lab-analyser avseende åtgärdade massor.
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6

Entreprenadarbeten

6.1

Rivning byggnader

I WSP:s underökning beskrivs att förorening kan förkomma under en mindre byggnad
inom delområde 2, f.d. traktorskroten där förhöjda halter jorden förekommer både norr
som söder om byggnaden (figur 1).
Inom delområde 3 och i dess norra del finns också en mindre byggnad där förhöjda
föroreningshalter förekommer både norr som söder om denna (figur 1).
Eventuellt behöver dessa mindre byggnader monteras ner alternativt rivas.
Byggnaderna är cirka 16x16 m respektive 14x14 m stora och har en höjd av cirka 10–
12 m, dvs. ungefär som en tvåplansbyggnad. Fasader och tak består av korrugerad plåt,
på en stålstomme.
Den norra byggnaden grundlagd med en kantförstyvad betongplatta på mark
(tjocklek~0,15 m) som säkerligen är enkelarmerad. På denna är en stålstomme uppförd
och vad som okulärt kan bedömas med svetsplåtar. Bygganden är plåtklädd både utsom invändigt och mellan finns ett isoleringslager (stenull), även taket är plåtklätt.
Byggnaden ansluter mot väster till en större välvd plåtbyggnad som också är grundlagd
med betongplatta på mark (okulärt utifrån).
Den södra byggnaden består av en stålstomme och tak samt väggar är klädda med plåt
där väggplåt ställvis saknas. Grundläggningen är vad som kan ses utförd med
betongplintar.

Figur 2. Markerade byggnader som kan behöva monteras ner alternativ rivas.

Det förutsätts att allt byggnadsmaterial kan avsättas hos återvinningsföretag inom
Visby för undvikande av transporter.
Innan beslut om rivning tas bör jordprovtagning utföras utefter fasader och resultaten
analyseras, utifrån miljö- tekniska- och ekonomiska aspekter om rivning är påkallad
eller inte.
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6.2

Förslag för schaktning inom Kv. Takplåten

Sammantaget anses utförda undersökningar inom Kv. Takplåten inte vara av den
omfattning att s.k. kubikschakt kan utföras utan risk att inte förorenad volym kan
komma att åtgärdas.
Fördelen med kubikschakt är att löpande kontrollprovtagning inte behöver utföras utan
denna sker efter att bestämd area/volym färdigställts. Beräkningsmässig måste antas att
sådan kontroll kan komma att upprepas, dvs. två provtagningsomgångar kan komma
att behöva utföras.
Om sådan schaktning kan komma ifråga bör urgrävning utföras ner till tätande morän.
I övrigt om jord enbart består av friktionsmaterial bör urgrävning ske ner till berg för
att tillförsäkra att åtgärden utförs på ett säkerställande sätt.
Vid urgrävning med löpande kontrollprovtagning bör fältmätning av metaller ske
löpande samt att Lab-analys utföras avseende både organiska ämnen som metaller för
cirka 100–150 ton åtgärdade massor, för säkerställa att enbart massor innehållande
förorening över uppställt åtgärdsmål åtgärdas.
I detta fall bör kontrollprovtagningar/fältmätningar inte enbart utföras i förhållande till
åtgärdad mängd massor utan också utifrån var/hur och i vilken omfattning (inom varje
del) tidigare undersökningar utförts.
Oavsett vilket alternativ som väljs bör finkornig morän kvarlämnas då denna utgör ett
tätande lager mot underliggande och säkerligen något mer genomsläppligt
kalkstensberg.

7

Återfyllning

Efter genomförd åtgärd och med uppfyllda mål skall schakt återfyllas. Detta kan
exempelvis ske med krossmaterial (för Gotland det vanligaste) i fraktionerna
30–80 mm och 11–32 mm och med det grövsta i botten. Överst, de sista cirka 0,2
metern förslås att fiberduk (minst klass 3) utläggs för att förhindra materialtransport,
och därefter fylls till färdig nivå med bärlagergrus 0–32 mm endera som kross eller
som naturgrus.
I anmälan inför åtgärd eller till denna bifogad teknisk beskrivning skall en detaljerad
redogörelse ges avseende på hur schaktning bör ske och i vilken ordning urgrävning
bör utföras samt hur massor skall hanteras och eventuellt förvaras inom platsen.
Vidare skall beskrivning ske hur transport sker och vilka regelverk som omfattas för
detta samt de administrativa rutiner som följer, beträffande körjournaler,
transportdokument/vågsedlar.
Slutligen skall en beskrivning ske hur återfyllning skall utföras och vilka tillämpliga
regelverk denna omfattas av, som markAMA mm.
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8

Budgeterad kostnad administrativa arbeten

8.1

Anmälan miljökontroller

Innan upprättande av anmälan om åtgärd kan ske bör en viss tidsrymd ägnas åt
instuderande av genomförda undersökningar och resultaten av dessa.
Utifrån detta upprättas sedan anmälan om åtgärd och oavsett valet av åtgärdsmetod
beräknas att tidsåtgången uppgår till ungefärligen samma antal timmar.
I fallet med s.k. kubikschakt utförs kontrollprovtagningen först när respektive del
anses fullt åtgärdad (omfattning av åtgärd i plan och profil beskrivs i anmälan) och i
detta fall beräknas att 7–10 slutliga kontrollanalyser åtgår samt XRF-mätningar i fält.
I fallet med löpande miljökontroller, dvs. ej förutbestämd schaktning sker utan
kontroller utförs allteftersom schaktningen framskrider beräknas att 15–18
kontrollomgångar.
Inte i något av ovanstående fall beräknas det att kontrollprover skall uttas från massor
som åtgärdas utan redan utförda provtagningar analyser får gälla som deklaration för
anlitad mottagningsplats.
8.2

Lab-analyser

I åtgärdsarbetet förslås att fältkontroller avseende metaller utförs med XRF-instrument
innan uttag av prov för Lab-analys. Prov för Lab-analys kan utföras som samlingsprov
bestående av cirka fem delprover (överskottsdel sparas) och samlingsprovet skall
utgöras av lika del från varje enskilt delprov. Provtagning skall ske i enlighet med
rutinerna i SGF:s fälthandbok3 och i för ändamålet lämpliga kärl.
Aktuella Lab-analyser är metaller, petroleumkolväten inkl. PAH samt PCB. För
petroleumkolväten bör de mest flyktiga alifaterna kunna uteslutas och för metaller
anses de 11 mest frekventa enligt NV vara tillräcklig omfattning. För PCB, de sju
vanliga kongenerna samt summan av dessa.
I budgeteringen har antagits att samtliga Lab-analyser utförs under, för Lab normal tid.

3

Fälthandbok, Undersökningar av förorenade områden, Rapport 2:2013.
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8.3

Slutrapportering

När åtgärd är helt genomförd upprättas ett slutligt PM som beskriver vad som utförts
och hur samt i vilken omfattning. Redovisning beträffande vilken mängd av massor
som åtgärdats och hur dessa behandlats samt till vilken avnämare dessa levererats.
Utöver detta skall bifogas en fullödig redovisning av utförda kontroller, fältmätningar
och antalet analyser samt hur uppsatta åtgärdsmål nåtts mm.
Tabell 1. Budgeterad kostnad anmälan, miljökontroll och slutredovisning vid s.k. kubikschakt.

Moment
Anmälan åtgärd
Miljökontroll under åtgärd inkl. XRF-mätning*
Lab-analyser, Met. Petroleumkolväten, PCB
PM utförd åtgärd
Budgeterad kostnad administrativa arbeten
*Kostnad inkluderar förbrukningsmaterial.

tim./styck
80
32
9
72

kostnad tim./st
980
1 185
3 744
980

Deltotal
78 400
37 920
33 696
70 560
220 576

Tabell 2. Budgeterad kostnad anmälan, löpande miljökontroll och slutredovisning.

Moment
Anmälan åtgärd
Miljökontroll under åtgärd inkl. XRF-mätning*
Lab-analyser, Met. Petroleumkolväten, PCB
PM utförd åtgärd
Budgeterad kostnad administrativa arbeten
*Kostnad inkluderar förbrukningsmaterial.

tim./styck
80
80
17
72

kostnad tim./st
980
1 185
3 744
980

Deltotal
78 400
94 800
63 648
70 560
307 408
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9

Budgeterad kostnad entreprenadarbeten

Nedanstående budgeterad kostnad avser enbart entreprenadkostnader i samband med
åtgärd av den uppskattade mängd förorenade massor inom Kv. Takplåten, Visby.
9.1

Rivning av byggnad

Nedanstående kostnader förutsätter att allt material kan avsättas kostnadsfritt hos
återvinningsföretag och eller omhändertas på annat sätt i Visby.
Det förutsätts att ingen separat rivningsplan behöver upprättas utan att relevant
beskrivning avseende demontering av byggnader kan beskrivas under egen rubrik i
anmälan om åtgärd av förorenad jord.
Vid demontering/rivning av den norra byggnaden uppstår i princip tre olika slag av
materialgrupper, plåt/stål, isolering och betong, säkerligen armerad. Tillkommer
mindre mängder trä. Betongen krossas och armeringsjärn plockas ur i den omfattning
som är praktiskt möjligt. För övrigt är det principiellt rena materialslag, dock med
färgskikt på plåt och stål.
Tabell 3. Demontering/rivning norra byggnaden.

Moment
Demontering tak och väggar inkl. stomme
Demontering btg-platta sortering
armeringsjärn
Upplag btg-platta på plats*
Omhändertagande av isolering/trä
Totalkostnad demontering byggnad

Deltotal
96 000
49 000
5 000
18 000
168 000

Den södra byggnadens stålstomme och plåttak-fasader utgör ett materialslag och
betongplintar ett.
Tabell 4. Demontering/rivning södra byggnaden.

Moment
Demontering tak och väggar inkl. stomme
Demontering btg-plintar (upplag på plats*)
Totalkostnad demontering byggnad

Deltotal
78 000
32 000
110 000

Det skall inte helt uteslutas att verksamhetsutövare kan ha önskan att återanvända
minst delar byggnaderna och då främst stålstomme men även fasadplåtar. Detta bör
klargöras innan demontering/rivning utförs då dessa moment då blir mer komplexa för
att inte skada respektive byggnadsdel.
*Eventuellt kan krossad betong återanvändas som del i återfyllningen, under
förutsättning att denna inte innehåller oacceptabla halter av aktuella föroreningar.
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9.2

Urgrävning, transport och mottagning förorenade massor

Tabell 5. Urgrävning av förorenade massor med avslutande kontroll samt transport och mottagning.

Moment
Uppgrävning
Transport m. bil förorenad jord (16 mil t.o.r)
Båttransport förorenad jord (t.o.r)
Tippavgift förorenad jord
Budgeterad kostnad

á-pris/ton
20
255
114
289

mängd/ton
3 200
3 200
3 200
3 200

Deltotal
64 000
816 000
364 800
924 800
2 169 600

Budgeterad kostnad är utformad utifrån att s.k. kubikschaktning utförs samt att
transporterna från platsen fram till mottagningsplatsen på fastlandet kan ske på ett
logistiskt och kostnadseffektivt sätt (färja/antal bilar-släp) och är baserat på ett visst
tonnage per båttransport.
På grund av detta kommer viss lagring av massor att behöva göras på plats då
urgrävning sker med större mängd per tidsenhet än vad transporterna genererar under
samma tidsrymd.
Tabell 6. Urgrävning och löpande kontroll förorenade massor samt transport och mottagning.

Moment
Uppgrävning
Transport m. bil förorenad jord (16 mil t.o.r)
Båttransport förorenad jord (t.o.r)
Tippavgift förorenad jord
Budgeterad kostnad

á-pris/ton
76
245
114
289

mängd/ton
3 200
3 200
3 200
3 200

Deltotal
243 200
784 000
364 800
924 800
2 316 800

Budgeterad kostnad avseende åtgärd med löpande fältkontroller samt kontrollanalyser
per 100–150 ton urschaktade massor, dvs. urgrävningen kommer att ta i anspråk en
längre tidsrymd än i föregående exempel. Kontrollprovtagningen/analyser innebär
också att respektive del inte rimligtvis kan färdigställas i en följd utan
schaktningsuppehåll och/eller schaktning får ske inom övriga delar i väntan på
analyssvar4.
Nackdelen i detta exempel är att det tillkommer en inte oansenlig kostnad för
miljökontroll och de löpande analyserna.
Fördelen är att den förorenade volymen förmodligen kan nedbringas i och med att
löpande kontrollerna/analyser utförs. Exempelvis en minskad åtgärdad mängd av
enbart 100 ton innebär en besparing av 72 400 kronor (uppgrävning-transportmottagningskostnad).
Detta skall ställas i relation till, dels kostnader för löpande kontroller dels Lab-analyser
kontra att det i detta förfarande är mer komplext kalkylerbart än exemplet med s.k.
kubikschakt.

4

Här kan endera kalkyleras med kvickanalyser (1–2 dgr) eller normaltidsanalyser (5–7 dgr).
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9.3

Återställning

I nedanstående kalkyl antas det att återfyllning påbörjas efter att hela
åtgärdsförfarandet på platsen är färdigställt samt att det säkerställas att åtgärdsmålen i
samtliga delar är uppfyllda (släpande tid för analyser).
Kalkylmässigt har räknats med att återfyllningsmassor i sin helhet kan hämtas från
närområdet till Visby, dvs. inom högst 6 mil tur och retur täktområde.
Kalkylmässig har samma mängd (ton) återfyllning beräknats åtgå som vad som
åtgärdats (fast kubik). Om åtgärden utförs med löpande kontroller/Lab-analyser kan
slutscenariot inträffa att åtgärden kommer att omfatta mindre mängd och innebär
således att mängden återfyllning också reduceras och följaktligen kostnaden för detta.
Tabell 7. Återfyllning inkl. transporter och material.

Moment
Återfyllning kross 11–32/32–80 mm el likn.
Material
Transport återfylln. Fr. Bro
Utläggn.+packn.+ återställning
Fiberduk klass 3 (antagen mängd) 6 000 m²
Bärlagergrus överst (~Tj 0,2 m)
Budgeterad kostnad återställning

10

á-pris/ton

mängd/ton

Deltotal

119
33
19
17
101

2 800
3 200
3 200
3 200
600

333 200
105 600
60 800
54 400
60 600
614 600

Sammanfattning

Åtgärden inom Kv. Takplåten med den antagna och tolkade omfattning som anges i
skrivelse från Samhällbyggnadsförvaltningen, Region Gotland har budgeterats två
olika sätt.
Det ena och i entreprenad skedet mindre tidsödande är att åtgärda, gräva ur en
förutbestämd volym och därefter utföra miljökontroll/kontrollprovtagningar. Området
kan dock med fördel delas upp ex. utifrån vad olika undersökningar kommit fram till.
Det andra är att utföra urgrävning och löpande kontroll vilket kan anses lämpligare när
inte föroreningsvolymen är helt fastställd. Detta fall innebär att entreprenadskedet blir
mer omfattande, likaså avseende miljökontrollen. Fördelen med detta förfarande är att
chansen är större att inte förorenad volym åtgärdas vilket det är i att utföra schaktning
av en förutbestämd volym under rådande omständigheter.
Tabell 8. Åtgärd genom schaktning av förutbestämda volymer.

Moment
Anmälan/miljökontroller/Lab
Rivning byggnader
Entreprenadkostnader åtgärd
Entreprenadkostnader återställning
PM utförd åtgärd
Totalkostnad förutbestämda volymer

Deltotal
150 016
278 000
2 169 600
614 600
70 560
3 282 776
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Tabell 9. Åtgärd, schaktning med löpande miljökontroller.

Moment
Anmälan/miljökontroller/Lab
Rivning byggnader
Entreprenadkostnader åtgärd
Entreprenadkostnader återställning
PM utförd åtgärd
Totalkostnad löpande kontroller

Deltotal
236 848
278 000
2 316 800
614 600
70 560
3 516 808

Samtliga kostnader är exklusive lagstadgad moms.
Angivna budgeterade kostnader avser kostnadsläget under mars 2018 och är baserade
på de normalkostnader som erhållits under 2017–2018 hos respektive aktör,
entreprenadföretag, miljötekniskt laboratorium samt mottagningsplats.
Detta innebär att en kostnadsdifferens kan uppkomma och inte av oviktig art
beträffande vilka aktörer som anlitas och också avstånd till mottagningsplats och också
mottagningskostnaden.
Innan åtgärd vidtas bör en specifik förfrågan göras utifrån ett preciserat program,
innehållande bland annat hur åtgärden skall utföras och i vilken omfattning kontroller
skall utföras, dels i vilken mängd samt vilket transportavstånd som avses.
I budgeten har det inte kalkylerats med att några massor innehåller föroreningshalter
över föreslagna haltgänsen för farligt avfall (FA).
2018-04-18
AB PentaCon
Stig Gustavsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBNV-2019-6587 (MBN 2019/9454)
2019-10-24

Miljö- och byggnämnden

Visby Takplåten 2, 5 samt del av Visby Takplåten 1 och Visby Österby
1:4
Förfrågan om huvudmannaskap
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, översänder härmed en förfrågan om
Tekniska nämnden, Region Gotland, kan åta sig huvudmannaskap för arbete med
sanering av markföroreningar inom Takplåtenområdet.

Sammanfattning

Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Inom området har det sedan 1960 huvudsakligen bedrivits mottagning och bearbetning av skrot. Flera markundersökningar har gjorts. Markföroreningarna består av
höga halter av metaller, främst bly och petroleumämnen. Området har riskklassats till
riskklass 1 av Länsstyrelsen då det numera ligger inom primärt vattenskyddsområde.
Åtgärd kan utföras genom schaktsanering. Kostnadsbedömning har gjorts av konsult
under 2018 och kostnad har beräknats till ca 3,5 Mkr. Av uppdaterad ansvarsutredning från 2018 framgår att ansvar finns hos två verksamhetsutövare samt en tomträttsinnehavare. Eftersom två tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt
eftersom viss jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av
sanering. Ansvarsutredningen har förankrats hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Miljö- och byggnämnden instämmer i de bedömningar av ansvaret och ansvarets
omfattning som har gjorts i ansvarsutredningen samt metod och åtgärdsmål för
efterbehandlingsåtgärd. Miljö- och byggnämnden har 2019-10-22 förelagt de
ansvariga verksamhetsutövarna samt tomträttsinnehavaren om att bekosta sin andel
av kostnaderna för efterbehandling. Förläggandena har ännu inte vunnit laga kraft.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBNV-2019-6587 (MBN 2019/9454)
2019-10-24

Ärendebeskrivning

Inom aktuellt område har det sedan 1960 bedrivits huvudsakligen mottagning och
bearbetning av skrot. En detaljerad beskrivning av de olika verksamheterna som
bedrivits genom åren finns i Visby Takplåten – ansvarsutredning, 2001-10-05, samt
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30.
Området
Området, som kallas för Takplåtenområdet, omfattar de nuvarande fastigheterna
Visby Takplåten 2 och 5 samt delar av Visby Takplåten 1 och Visby Österby 1:4.
Takplåtenområdet är beläget inom Österby industriområde i östra delen av Visby. I
området, som är detaljplanelagt för industri sedan 1991, finns småindustri men också
bostäder i direkt anslutning till verksamheten. För att underlätta fördelning av
ansvaret mellan olika verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika
tidsperioder och platser har området i ansvarsutredning delats in i olika delområden
(1-6).

Aktuellt område (bilder från ansvarsutredning)

Föroreningssituationen
Markföroreningar bestående av höga halter av metaller och petroleumämnen konstaterades vid markundersökning enligt Mifo fas 2 under 2001. Mycket höga halter av
framförallt bly konstaterades t ex vid område för skrotupplag och traktorskrot
(delområde 3) och höga halter av alifater och aromater vid område för fatpress,
bilpress och traktorskot (delområde 1- 3). Fördjupad undersökning rapporterad i
december 2001 verifierade tidigare undersökning, bedömde föroreningarnas omfattning (yta och djup) samt beräknade kostnader för en sanering. Vid grundvattenprovtagning som utfördes 2004 kunde konstateras att det inte sker någon utströmning av
förorenat ytligt grundvatten.
Ytterligare markundersökningar utfördes under 2012 samt 2015 inom delar av
området (Visby Takplåten 5) av nuvarande verksamhetsutövare. Viss marksanering
har utförts av verksamhetsutövaren i samband med att nya ytor har försetts med
betong.
Riskbedömning
Länsstyrelsen bedömde efter Mifo fas 2 undersökning att området skulle klassas till
riskklass 2, stor risk. Omklassning till riskklass 1, mycket stor risk utfördes av
länsstyrelsen 2010-11-24 med motiveringen att det förorenade området inom kort
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skulle hamna i inre (primärt) vattenskyddsområde för Visby (reviderat vattenskyddsområde för Visby fastställdes slutligen 2017-05-11).
Av länsstyrelsens motivering till riskklass framgår att det finns mycket höga halter av
farliga ämnen samt stor spridningsrisk genom det översta jordlagret (sand). Spridning
till underliggande grundvatten i kalksten är inte påvisad. Inom kort kommer området
att ligga på inre vattenskyddsområde. Känslighet bedöms vara stor för mark
(anställda vistas där dagligen, samt vattenskyddsområde) och skyddsvärdet måttligt.
Åtgärder, åtgärdsmål och kostnader
Av fördjupad undersökning från 2001 framgår att åtgärd kan utföras genom schaktsanering. Åtgärdens omfattning har bedömts utifrån dåvarande riktvärdet för mindre
känslig markanvändning (MKM) med grundvattenskydd. Förorenad yta bedömdes
vara ca 3300 m2 med en jordvolym på ca 1475 m3. Kostnaden för åtgärderna beräknades till 1,45 – 3,72 Mkr.
För att få en mer aktuell bedömning av kostnad för en schaktsanering begärde
tillsynsmyndigheten under 2018 en uppdaterad bedömning av AB Pentacon. Som
underlag för beräkningar erhöll konsulten rapport från fördjupad undersökning från
2001. Sammanlagd kostnad för efterbehandlingsåtgärderna beräknades under april
2018 till 3 282 776 eller 3 516 808 kr beroende på vald metod. AB Pentacon har
beräknat att 2000 m3 (3200 ton) massor kan behöva åtgärdas (se vidare i Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18).
Ansvar
Länsstyrelsen utförde under 2001 en ansvarsutredning där det framgår hur fastigheterna i området har förändrats genom åren, vilka fastighetsägarna har varit och
vilka verksamhetsutövare som har varit verksamma under olika tidsperioder inom
olika delområden. Länsstyrelsen bedömde att krav på efterbehandling kunde ställas
på sammanlagt fyra olika verksamhetsutövare samt tre fastighetsägare/tomträttsinnehavare. Vidare bedömdes vilka verksamhetsutövare som är ansvariga på varje
definierat delområde.
En uppdaterad ansvarsutredning, inför åtgärd, utfördes av Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, under 2018. Här
konstateras att samma bedömning görs beträffande vilka verksamhetsutövare som är
ansvariga för att åtgärda markföroreningar inom Takplåtenområdet. En annan
bedömning görs dock vad gäller ansvar hos fastighetsägare/tomträttsinnehavare.
Enbart ny tomträttsinnehavare för Visby Takplåten 2 (förvärv efter 1999) bedöms ha
ett delansvar för den förorening som finns på denna fastighet.
Ansvarsfördelning mellan de aktuella verksamheterna och tomträttsinnehavaren har
tagits fram i den uppdaterade ansvarsutredningen genom att bedöma skälighet och
ansvar för respektive verksamhet i de olika delområdena. Eftersom sanering av
området bör ske i ett sammanhang har därefter en proportionerlig fördelning av
ansvaret i sin helhet gjorts i förhållande till omfattning av sanering som behövs per
delområde. Slutsatsen har blivit att berörda är ansvariga för sanering av Takplåtenområdet i följande omfattning (även beräknad kostnad från 2018 redovisas):
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Ansvarig

Volym Procent

Stena Metall AB
Gotlands Allmaterial AB (konkurs)
Visby Bilskrot (konkurs)
Visby Återvinning AB
Tomträttsinnehavare
Staten
Totalt

861

45 %

Beräknad
kostnad, kr
1 575 000

435
165
529
1990

20 %
10 %
25 %
100 %

700 000
350 000
875 000
3 500 000*

Summering per ansvarig inklusive beräknad kostnadsfördelning. Avrundning har skett till jämna 5-tal vid
procentfördelning. *Enligt kostnadsförslag med löpande miljökontroller.

Eftersom två av tidigare verksamhetsutövare har gått i konkurs samt eftersom viss
jämkning har skett av skälighet behöver staten finansiera del av sanering (se vidare i
Ansvarsutredning inför åtgärder, 2018-08-30).
Stena Metall AB har i ansvarsutredningen bedömts ha störst andel ansvar (45 %) då
verksamheten har bedrivits under en lång tidsperiod samt på en stor del av
Takplåtenområdet. Jämkning har skett för viss del av tidsperioden. Visby Återvinning
AB har en mindre del av ansvaret eftersom verksamheten har bedrivits på en mindre
del av området och under en något kortare tidsperiod. Tomträttsinnehavaren har
minst andel eftersom ansvar enbart gäller markförorening på Visby Takplåten 2 som
ej kan bekostas av de företag som varit verksamma där eftersom dessa har gått i
konkurs (Gotlands Allmaterial AB samt Visby Bilskrot).
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen genomförde en Mifo fas 1 inventering av området år 2000. Riskklass 1
fastställdes. Under 2001 utfördes först en översiktlig mark undersökning (Mifo fas 2)
samt därefter även en fördjupad undersökning där förorening avgränsades och
kostnadsberäknades. Riskklass ändrades till riskklass 2. Även en ansvarsutredning
utfördes under 2001, dock innan den fördjupade undersökningen. Under 2004
utfördes undersökning av grundvatten.
Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde under 2004 att Länsstyrelsen
skulle initiera ett miljöriskområde för Takplåtenområdet där inskränkningar och
specifika krav skulle anges. Länsstyrelsen beslutade under 2006 att det inte var
möjligt att införa miljöriskområde.
Under 2010 klassade länsstyrelsen om Takplåtenområdet till riskklass 1, mycket stor
risk med motiveringen att det förorenade området inom kort skulle hamna i inre
(primärt) vattenskyddsområde för Visby. Visby vattenskyddsområde reviderades
slutligt i maj 2017. Länsstyrelsen meddelade under 2016 att de inte längre hade
möjlighet att uppdatera ansvarsutredning.
Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland,
uppdaterade ansvarsutredningen under 2018. Efter samråd med länsstyrelsen gjordes
en mindre justering/förtydligande av ansvarsutredningen i augusti 2018. Naturvårdsverket meddelade i februari 2019 att de instämmer i gjorda bedömningar av ansvaret.
Den uppdaterade ansvarsutredningen skickades ut för kännedom till berörda verksamheter samt tomträttsinnehavare under februari 2019.
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Miljö- och byggnämnden instämmer i de bedömningar av ansvaret och ansvarets
omfattning som har gjorts i ansvarsutredningen samt metod och åtgärdsmål för
efterbehandlingsåtgärd. Miljö- och byggnämnden har 2019-10-22 förelagt de
ansvariga verksamhetsutövarna samt tomträttsinnehavaren om att bekosta sin andel
av kostnaderna för efterbehandling. Förläggandena har ännu inte vunnit laga kraft.
Bedömning

Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom åren arbetat för att
undersöka och möjliggöra efterbehandling av det förorenade Takplåtenområdet.
Ansvarsutredning har klarlagt att ansvar finns men inte till 100 %. Eftersom
Staten/Naturvårdsverket ska finansiera del av efterbehandling med bidrag är den
möjlighet som står till buds för genomförande av åtgärderna att en kommun eller
statlig myndighet åtar sig huvudmannaskap för arbetet. SGU är den statliga
myndighet som ibland kan åta sig huvudmannaskap. SGU har för närvarande, som
det förstås, begränsade resurser och åtar sig normalt enbart större projekt. Detta
innebär att det enbart återstår att Region Gotland genom Tekniska nämnden åtar sig
uppdraget.
Takplåtenområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde för Visbys vattentäkter.
Det är därför angeläget att prioritera efterbehandlingsåtgärder bland annat för att
skydda grundvattnet.
Underlag
Datum

Visby Takplåten – ansvarsutredning
2001-10-05
Ansvarsutredning inför åtgärder
2018-08-30
Kostnadsbedömning av åtgärd inom förorenat område 2018-04-18
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Claudia Castillo

Johan Åberg

Miljöskyddsinspektör

Förvaltningschef

Skickas till

Tekniska nämnden
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Susanna Collin

Tekniska nämnden

RS § 77 Expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som yttrande till
regionstyrelseförvaltningen i ärendet enligt ovan.

Sammanfattning

Regionsstyrelseförvaltningen har begärt att berörda nämnder ska yttra sig avseende
frågan om expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7.
Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Grundvattnet är kraftigt förorenat. Sveriges
geologiska undersökning (SGU) har tillskrivit Region Gotland med önskan om att
regionen ansöker om expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att
därefter med bidrag från staten genomföra sanering av fastigheten. Bakgrunden till
detta är att fastigheten ingått i ett konkursbo och i konkursen blivit abandonerad,
vilket i praktiken innebär att fastigheten står utan ägare. Ett förvärv genom
expropriation innebär inte att regionen övertar det ekonomiska ansvaret för sanering.
Efter sanering kan fastigheten vara fortsatt lämplig för industriändamål detta
förutsätter dock att bygglov beviljas för verksamheten. Någon garanti för
framdragande av kommunalt vatten kan inte lämnas. Ett förvärv genom
expropriation kan medföra kostnader som inte till kan hänföras till saneringsåtgärder
för förvaltning av fastigheten. Dessa kostnader kan eventuellt kompenseras genom
en framtida försäljning av fastigheten.
Ärendebeskrivning

Regionsstyrelseförvaltningen har begärt att berörda nämnder ska yttra sig när det
gäller mark- och grundvattenförutsättningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig
framtida markanvändning, framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta
med ovanstående ärende.
Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Grundvattnet är kraftigt förorenat.
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslutade 2013 att ta på sig
huvudmannaskapet för fd Södervägs brädgård efter en begäran från Region Gotland.
SGU har 2019-10-07 tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen ansöker
om expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att därefter med bidrag från
staten genomföra sanering av fastigheten. Bakgrunden till detta är att fastigheten
ingått i ett konkursbo och i konkursen blivit abandonerad, dvs återlämnad till
gäldenären Träimpregnering Gotland AB. Då bolaget likviderats är fastigheten i
praktiken ”herrelös”. Om konkursen återupptas och fastigheten säljs efter sanering så
är staten inte garanterad att få tillbaka bidraget eller del där av till saneringen.
Naturvårdsverket kan mot bakgrund av ovanstående, inte bevilja bidrag till
saneringen med nuvarande ägandeförhållande. Genom en expropriation av
fastigheten säkerställs ägandet och den framtida hanteringen av fastigheten och statlig
stöd för sanering kan beviljas. Ansökan om expropriation kan ske med stöd av 2 kap.
7 § expropriationslagen (1972:719). Enligt 2 kap. 7 § expropriationslagen får
expropriation ske för att försätta eller hålla en fastighet i tillfredsställande skick, när
grov vanvård föreligger eller kan befaras uppkomma. Någon ersättning för
expropriationen till den tidigare ägaren torde inte utgå eftersom fastigheten inneburit
en belastning för denne.
Förvärv genom expropriation räknas inte som ansvarsgrundande förvärv enligt 10
kap 3 § miljöbalken vilket innebär att regionen inte övertar ansvar för avhjälpande av
föroreningarna.
Fastigheten ligger vid väg 142 ca 1 mil söder om Visby, utanför planlagt område.

Vall Hardings 1:7 (blå markering)

Fastigheten har en areal om 31182 kvm och är bebyggd med industribyggnader i
dåligt skick och en byggnad är kraftigt förorenad med kreosot. Objektet har tilldelats
riskklass 1 och ligger högst på Länsstyrelsens åtgärdslista.
Efter sanering kan fastigheten vara fortsatt lämplig för industriändamål detta
förutsätter dock att bygglov beviljas för verksamheten. Regionen bedöms inte att ha
behov av fastigheten för egen verksamhet och en försäljning av fastigheten kommer
sannolikt att ske efter sanering. Kommunalt vatten finns framdraget till
bostadsfastigheterna (vars brunnar blivit förorenade) norr om aktuell fastighet. VAenheten kan inte garantera att anslutning till det allmänna vattenledningsnätet av
fastigheten är möjlig då den ligger utanför verksamhetsområde. Bland annat krävs en
utredning om kapacitet i nuvarande ledning och tillgång till vatten i Träkumla
vattentäkt.
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En fastighetsägare kan trots frihet från ansvar enligt 10 kap. miljöbalken vara skyldig
att svara för den värdeökning av fastigheten som följer av en avhjälpande åtgärd.
Frågan ska hanteras i ansvarsutredning inför ansökan om bidrag. I förarbetena anges
att regeln ska tillämpas med försiktighet och det kan därför inte anses förpliktande
för bidragsgivaren att alltid göra detta avdrag.
Värdeökningen av fastigheten bedöms i detta fall vara ringa i förhållande till
saneringskostnaden.
Kostnader som uppkommer i samband med det expropriativa förfarandet berättigar
inte till bidrag utan kommer att få bekostas av regionen.
Ett förvärv genom expropriation kan medföra kostnader som inte till kan hänföras
till saneringsåtgärder för förvaltning av fastigheten.
Bedömning

Efter sanering kan fastigheten vara fortsatt lämplig för industriändamål detta
förutsätter dock att bygglov beviljas för verksamheten. Någon garanti för
framdragande av kommunalt vatten kan inte lämnas.
Ett förvärv genom expropriation kan medföra kostnader som inte till kan hänföras
till saneringsåtgärder för förvaltning av fastigheten. Dessa kostnader kan eventuellt
kompenseras genom en framtida försäljning av fastigheten.
Förvaltningen kan inte se att övriga perspektiv som är prioriterade av regionen
kommer att påverkas negativt av en expropriation av fastigheten.
Beslutsunderlag

Protokoll RS § 77
Meddelande 2020-09-15 från Länsstyrelsen
Denna tjänsteskrivelse.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 77

Expropriation av fastigheten Vall
Hardings 1:7

RS 2019/1163
AU § 69

Regionstyrelsens beslut
x

Föreslagen fortsatt beredning av ärendet godkänns.

Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs Brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Vid den nyligen avslutade konkursen förklarades fastigheten för abandonerad,
innebärande att den står utan ägare.
Grundvattnet i området är kraftigt förorenat och närbelägna bostadsfastigheter med
egna brunnar har otjänligt dricksvatten under del av året. Kommunalt dricksvatten
har tidigare dragits fram till de berörda fastigheterna.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillskrivit Region Gotland med önskan
om att regionen ansöker om expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att
därefter med bidrag från staten genomföra en sanering av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan behöver utredas vidare innan det är
möjligt att ta ställning till SGU:s begäran. Det finns behov av att söka svar i ett antal
frågor, t.ex. om statens utlovade finansiering, om ”vilande” tillsynsanspråk på en
fastighetsägare som kan aktualiseras och om fastighetens potential för framtida
markanvändning. Först därefter kan ärendet beredas för ett avgörande i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen avser därför att gå vidare med att tillskriva länsstyrelsen
med förfrågan rörande hur myndigheten ser på det aktuella objektets prioritering och
hur en heltäckande statlig finansiering kan säkerställas. Därefter är det regionstyrelseförvaltningens avsikt att be berörda nämnder om yttranden när det gäller mark- och
grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida markanvändning,
framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med projektet. Därefter
har regionstyrelseförvaltningen för avsikt att ta ärendet till regionstyrelsen och
regionfullmäktige för beslut, vilket bedöms kunna ske under hösten 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott godkänner
föreslagen inriktning för den fortsatta beredningen av ärendet.

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 77 forts
RS 2019/1163
AU § 69
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-17
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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MEDDELANDE
Datum
2020-09-15

Sandra Hultgren
Miljö- och vattenenheten
010-2239307
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Dnr
577-1051-2017

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Anders.Lindholm@gotland.se

Information gällande kompletterande huvudstudie vid
Södervägs Brädgård
Regionstyrelseförvaltningen har den 28 april sänt en förfrågan till Länsstyrelsen om
uppgifter relaterat till en expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7, vilken
Länsstyrelsen besvarade den 22 juni.
Utredningar och undersökningar av föroreningssituationen på aktuell fastighet
utförs sedan några år tillbaka av huvudmannen SGU (Sveriges geologiska
undersökning). Den komplettering av huvudstudien som bedömts behövas innan
åtgärdsskedet kan inledas avsågs färdigställas under 2020. Dock har SGU nu
meddelat att de inte kommer att kunna driva projektet fullt ut under hösten 2020.
Anledning uppges vara dels bister i de personella resurserna och dels att
omfördelningsbeslut om medel kom sent. SGU meddelar även att resursbristen
kommer kvarstå under 2021. De planerade undersökningarna som utförs av SGUs
geofysik-enhet kommer dock att genomföras enligt plan under september.
SGU har meddelat Länsstyrelsen att kompletteringen av huvudstudien bör kunna
färdigställas 2022 och att en ny ansökan om medel då kommer göras.
Länsstyrelsen vill understryka att denna fördröjning av utredningarna inte påverkar
objektets prioritering och att det fortfarande är angeläget att objektet kan komma in
i åtgärdsfas och att fastigheten därför behöver exproprieras.

Sandra Hultgren

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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12 oktober 2020

Anna Rieem

Tekniska nämnden

MBN Remiss - Förnyat samråd med förslag till detaljplan MBN
2020/900 - Vändburg hamn (del av Hamra Storms 2:4)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden besvarar miljö-och byggnämndens remiss med följande
synpunkter:
1. Planförslaget behöver förtydligas med vilka fastighetsrättsliga konsekvenser
förslaget medför.
2. Planförslaget behöver kompletteras med hur den tekniska anläggningarna så som
vatten och spillvatten, dagvatten, parkeringar, avfallshantering ska regleras och
utformas.
3. Planförslaget behöver förtydligas med vilka avtal som behöver vara upprättade
för att detaljplanen ska kunna antas och genomföras.
4. Huvudsyftet för Region Gotland med att sälja hamnen är att den inte behövs ur
ett hamnperspektiv och genom försäljning minska driftskostnaderna och
framtida investeringar. Planförslaget behöver därför justeras så att genomförande
och framtida drift av detaljplanen av Vändburgs hamn inte innebär kostnader och
ansvar för Region Gotland.

Sammanfattning

Detaljplaneförslaget syftar till att inom del av fastigheten Hamra Storms 2:4 samt
Hamra Långmyre 1:20 i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och
verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som med olika intensitet
kan ske året om. Planområdet ligger söder om den gamla hamnen i Vändburg och
omfattar den nya hamnen i Vändburg. Planområdet omfattar ca 7,3 ha. Berörda
fastigheter ägs både av Region Gotland och är i privat ägo.
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Översikt över planområdets belägenhet
År 2012 beslutade regionstyrelsen att Vändburg hamn skulle säljas för att minska
Region Gotlands framtida driftkostnader. Samma år genomfördes en
markanvisningstävling. Det vinnande bolaget var Storsudrets fastighetsutveckling AB
vilket Region Gotland även tecknade markanvisningsavtal med år 2013. Avtalet
innebar en option för bolaget att inom två år och under vissa förutsättningar förvärva
del av fastigheten Hamra Storms 2:4 som ägs av Region Gotland.
Ärendet har tidigare hanterats i en planprocess från samråd, med start 2014, till
antagande 2018. Länsstyrelsen beslutade att överpröva detaljplanen med huvudskälet
att föreslagen lösning för vatten och avlopp inte var tillräckligt utredda och att det
därför saknades relevant underlag för att bedöma eventuell påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten. 2019 upphävde länsstyrelsen den av
Regionfullmäktige antagna detaljplanen. Miljö- och byggnämnden har nu beslutat
(MBN § 168, 2020-08-26) att göra ett omtag med detaljplanen där planförslaget
bebyggelsemässigt överensstämmer med föregående detaljplaneförslag med
tillhörande gestaltningsprogram. Den stora skillnaden är att vatten och avlopp ska
kunna ske med en kommunal anslutning.
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Illustration av föreslagen bebyggelse taget från gestaltningsprogrammet
Planförslaget föreslår enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att det är de boende
inom området som tillsammans ska sköta och bekosta de gemensamma områdena, så
kallad allmän platsmark såsom gator, parkering och naturmark i detaljplanen.
Ärendebeskrivning

I den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik 2025 har Vändburgs
hamn utpekats som ett LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I
förutsättningarna för LIS-området betonas vikten av att vid utformningen av den
tillkommande bebyggelsen värna om allmänhetens tillgänglighet till hamnområdet.
För att säkra tillgängligheten för allmänheten vid ett planförslag med enskilt
huvudmannaskap, utöver den allemansrättsliga åtkomsten, föreslås det i planförslaget
att regionen som markägare ska delta i de föreslagna gemensamhetsanläggningar som
behöver bildas för området. Alternativt att det tecknas avtal om servitut eller
nyttjanderätt.
Av planförslaget framgår det att planområdet avses att avstyckas i ett antal mindre
enheter. Gemensamhetsanläggningar föreslås bildas för kajer, gator och övrig allmän
platsmark samt för VA-anläggningar.
Planområdet ska enligt planförslaget kunna ansluta till kommunalt vatten och
spillvatten. Anslutningen är belägen drygt 3 kilometer från planområdet. Två
alternativa lösningar redovisas, det första alternativet är att exploatören bygger ut
enligt Region Gotlands kvalitetsstandard och därefter tar Region Gotland över det
nya verksamhetsområdet för VA. Det andra alternativet är att exploatören får en
anvisad förbindelsepunkt och att exploatören bygger ut och ansluter samt att en
gemensamhetsanläggning bildas.
Dagvattenhanteringen ska enligt framtagen dagvattenutredning kunna hanteras inom
planområdet framförallt i svackdiken längs vägen och i parkeringsytorna.
Sophantering ska ske genom regionens försorg. Miljöstation anordnas på särskild
avsedd plats.
Skanovas fibernät finns framdraget till planområdesgränsen.
Exploatören kommer att ha kostnader för bl a projektering, eventuella tekniska
undersökningar, kostnad för fastighetsbildning, bildande av gemensam3 (6)
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hetsanläggning, kostnader för anläggande och drift av gata, kajer, parkeringsplatser,
VA-anläggning m m. Intäkterna härrör från försäljning av nybildade fastigheter.
Genomförandeavtal som reglerar genomförande- och kostnadsansvar för
anläggandet av gator och VA-anläggningar, allmänhetens tillgänglighet till området
mm ska upprättas mellan regionen och exploatören innan antagandet av detaljplanen.
För att säkra fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören hos regionen ställa
säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur,
fastighetsbildning m.m. Säkerheten ska vara regionen tillhanda senast dagen före
antagande av detaljplanen.
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Region Gotland och Storsudrets
fastighetsutveckling AB.
Bedömning

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Planförslaget behöver förtydligas vad avser de fastighetsrättsliga konsekvenser som
ett genomförande av planförslaget medför. Det behöver framgå tydligt vilka
fastigheter som berörs för att få rådighet över planområdet, hur planområdet ska få
åtkomst till allmän väg och pumpstation för anslutning till kommunalt VA samt vilka
fastigheter/samfälligheter som berörs av en sådan åtkomst.
Fastighetsgränserna behöver förtydligas i förslaget till detaljplanekartan för att
tydliggöra plangränsen i förhållande till fastighetsgränserna alternativt att grundkartan
kompletteras med plangränsen för att klargöra vilka fastigheter som berörs. Av
grundkartan framgår att det finns nyttjanderätter inom planområdet, planförslaget
behöver förtydliga hur rättigheterna ska hanteras vid ett genomförande och om det
behövs något markreservat i förslaget till detaljplanekartan. Om de viktiga
gångstråken som illustreras i förslaget till detaljplanekartan ska tryggas behövs
förslaget kompletteras med bestämmelse som hindrar uppförande av byggnad inom
stråken.
Planförslaget saknar motivering till varför det ska vara enskilt huvudmannaskap. Om
det finns särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap ska det framgå av
planförslaget. Av planförslaget framgår att man vill säkerställa allmänhetens åtkomst,
normalt görs det genom ett kommunalt huvudmannaskap. Att säkra åtkomsten för
allmänheten, i enlighet med planförslaget, genom att återstoden av den regionägda
fastigheten Hamra Storms 2:4 ska ingå i gemensamhetsanläggning är osäker med
hänvisning till anläggningslagen och dess villkor som är uppställda för ett deltagande
i gemensamhetsanläggning. Det är också osäkert om det är juridiskt möjligt att teckna
avtal med en blivande samfällighetsförening för att säkra allmänhetens åtkomst.
Planförslaget redovisar inget genomförbart alternativ för allmänhetens tillträde till
området som inte innebär kommunalt huvudmannaskap.
Tekniska anläggningar
Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) ligger i dagsläget utanför verksamhetsområde
för det allmänna VA-ledningsnätet och är enligt VA-planen 2018-2030 ett VAbevakningsområde. Inom nuvarande planperiod finns det inga planer på att bygga en
VA-anläggning till ett VA-bevakningsområde. Eftersom avståndet till närmaste VAanläggning är drygt 3 kilometer medges inte en abonnent anslutning enligt gällande
VA-taxa.
Det är svårt utifrån förslaget till detaljplankartan att få en uppfattning av hur stor
kapacitet som kommer att krävas. Det är 70 bostäder och därutöver kafé, restaurang,
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hotell, bastu, diverse verksamheter för gästhamnen mm och området ska byggas i 5
etapper.
Anslutning kan ske till befintlig pumpstation på fastighet Hamra Skogs 1:21 skifte 9
via ett VA-utbyggnadsavtal. Modellen är, att en privat fastighetsägargrupp utför och
bekostar utbyggnad av VA-anläggning för anslutning av egna fastigheter. Utförd VAanläggning ska därefter kunna överlåtas till Region Gotland enligt särskilt avtal för att
övergå till att bli allmän VA-anläggning, avtalsmodell för VA-utbyggnadsavtal på
Gotland godkänt av TN 2020-05-12, TN§108. Alternativt att det via avtal anläggs en
förbindelsepunkt på fastighet Hamra Skogs 1:21 skifte 9 och att en
gemensamhetsanläggning bildas. Att erforderliga avtal är undertecknade med VAhuvudman är en grundförutsättning för att anslutning kan ske. Om ledningar inom
planområdet ska ingå i ett VA-utbyggnadsavtal ska de tryggas med markreservat.
Dagvattenhanteringen inom planområdet måste lösas enskilt och tryggas med att en
gemensamhetsanläggning bildas för de berörda fastigheterna inom planområdet.
Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de uppfyller
standardkraven så att de är farbara med sedvanliga avfallsfordon fram till hämtställen.
Hämtställen ska vara tillgängliga och nås utan backningsrörelser vilket behöver
tydliggöras i planförslaget.
Planförslaget behöver kompletteras och förtydligas vad avser parkeringsplatser då det
är svårt utifrån förslaget till detaljplanekartan att få en uppfattning av om de
redovisade parkeringsplatserna täcker behovet för de verksamheter som planeras
inom planområdet och om det följer gällande parkeringsnorm.
Avtal
Tiden för markanvisningsavtalet har gått ut, en förlängning av avtalet ska prövas i
regionstyrelsen.
Genomförandeavtalet kommer utöver vad som framgår av detaljplaneförslaget
innehålla och reglera marköverlåtelser och rättighetsupplåtelser, utförande och
bekostande av anläggningar samt villkor under byggtiden. Genomförandeavtalet
godkänns av regionstyrelsen, innan godkännande ska i planförslaget omnämnd
säkerhet vara reglerad.
Inget avtal eller underlag för avtal med VA-huvudman är påbörjat. Avtalet
kompliceras av den etappvisa utbyggnad och att avståndet till närmaste VAanläggning är så långt. Avståndet kommer kräva bl a en pumpstation och
tryckstegring. Att erforderliga avtal är undertecknade med VA-huvudman är en
grundförutsättning för att anslutning kan ske.
Då plankostnadsavtal upprättats innebär det att någon planavgift inte ska utgå vid
bygglov, vilket bör tydliggöras i planbeskrivningen.
Barn- och genusperspektiv – Att omvandla ett industriområde som idag står
mestadels öde till ett på sikt levande kustsamhälle med olika typer av mötesplatser
innebär att tillgänglighet och trygghet avsevärt ökar, vilket är ett mervärde ur både ett
barn- och jämställdhetsperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Enlig den fördjupade översiktsplanen för Storsudret är
Vändburg hamn en av få utvecklingszoner på Storsudret därför är det viktigt att få
fram en detaljplan för området som medger en utveckling av området och Storsudret
som helhet.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Huvudsyftet för Region Gotland med att sälja
hamnen är att den inte behövs ur ett hamnperspektiv och genom försäljning minska
driftskostnaderna och framtida investeringar. Utifrån planförslaget kommer Region
Gotland att ha kostnader för deltagande i gemensamhetsanläggningar för gator,
parkering och naturmark samt kajer och offentliga platser som omnämns i
planförslaget för att säkra allmänhetens åtkomst. Om förslaget vidhålls för att säkra
allmänhetens åtkomst behöver planförslaget kompletteras med en
kostnadsuppskattning vad ett sådant deltagande kommer generera för regionen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
TKF Hamnavdelningen
TKF VA-avdelningen
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Miljö- och byggnämnden

Ärende MBN 2020/900
25 september 2020

Förlängd svarstid för samråd
HAMRA STORMS 2:4
Upprättande av detaljplan - Vändburg hamn (del av Hamra Storms
2:4)
Hej!
Svarstiden för aktuellt planärende förlängs till senast den 19 oktober 2020,
vilket innebär att alla kan inkomma med synpunkter fram till dess även ni som
redan skickat in synpunkter.
Med vänlig hälsning

Richard Löwenborg
Planchef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby
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Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp av tomträtt Visby Jasminen 24
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen
24.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Jasminen 24 har ansökt om att få friköpa
fastigheten. Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter,
tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens
medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på
marken.
Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med
köpeskillingen 757 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-01-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser!
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 21 är 27 447
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2024-07-01 och löper t.o.m. 2034-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 34 793
kronor.
Klicka här för att ange text.
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18 september 2020

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Gåva till Medebysvägens samfällighetsförening
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att överlåta Gotland Gothem Medebys 2:15 som
gåva till Medebysvägens samfällighetsförening.

Sammanfattning

Region Gotland äger fastigheten Gotland Gothem Medebys 2:15. Hela fastigheten är
upplåten till gemensamhetsanläggningar för grönområde och vägar. För området
gäller detaljplan 09-GHE-278. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av
Medebysvägens samfällighetsförening. Fastigheten har inget värde för någon annan
än samfällighetsföreningen vars medlemmar nyttjar gemensamhetsanläggningen.
På framställan av Medebysvägens samfällighetsförening har upprättats gåvobrev med
innebörden att Gotland Gothem Medebys 2:15 överlämnas som gåva till
samfällighetsföreningen.
Ärendebeskrivning

Gothem Medebys 2:15 är en restfastighet som återstår efter att bostadstomter
avstyckats från fastigheten enligt gällande detaljplan från 1963. Fastigheten är
planlagd för park, plantering och vägmark. Exploateringen genomfördes av Dalhems
kommun. Länsstyrelsen förordnande vid planens fastställande att de delar av
nuvarande Gothem Medebys 2:15 som utgör väg och parkmark ska upplåtas av
markägaren utan ersättning.
Gemensamhetsanläggningar bildades 2016 för väg, ga:15, och grönområde, ga:16.
Utrymme för gemensamhetsanläggningarna uppläts på Gothem Medebys 2:15,
delägare i gemensamhetsanläggningarna är 10 angränsande bostadsfastigheter.
Medebysvägens samfällighetsförening ansvarar för anläggningarnas förvaltning.
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Gothem Medebys 2:15 är grönfärgad med olika markering för ga:15 och ga:16
Bedömning

Genom överlåtelsen slutförs plangenomförandet i den aktuella delen av detaljplanen.
I praktiken har ansvar och kostnader för vägar och grönområden övergått till de
fastigheter som har direkt nytta av anläggningarna när gemensamhetsanläggning och
samfällighetsförening bildades. Ägandeövergången medför ingen förändring av
markens användning men kan leda till ett ännu större engagemang och intresse för
fastighetsägarna att förvalta området på bästa vis.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan för landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys – minskade administrativa kostnader för regionen.
Beslutsunderlag

Ansökan från Medebysvägens samfällighetsförening om att Gothem Medebys 2:15
överförs till föreningen som gåva.
Förslag till gåvoavtal.
Tjänsteskrivelse 2020-09-18.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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GÅVOBREV

2020 -09-01
REGION GOTLAND

Givare
Region Gotland, organisationsnummer 212000-0803
Visborgsallen 19
621 81 Visby
Gåvomottagare
Medebysvägens samfällighetsförening, organisationsnummer 717916-6751
c/o Ola Hedengrahn
Stjärngatan 13
621 40 Visby
Fastighet
Gotland Gothem Medebys 2:15
Bakgrund
Region Gotland äger fastigheten Gotland Gothem Medebys 2:15. Hela fastigheten är upplåten till
gemensamhetsanläggningar för grönområde och vägar i överensstämmelse med detaljplan 09GHE-278. Gemensamhetsanläggningarna är registrerade som Gothem ga:15 och Gothem ga:16
och förvaltas av Medebysvägens samfällighetsförening. Eftersom hela fastigheten är ianspråktagen har fastigheten inget värde för någon annan än samfällighetsföreningen vars medlemmar
nyttjar gemensamhetsanläggningen. På framställan av Medebysvägens samfällighetsförening
upprättas därför detta gåvobrev som undertecknas av parterna.
Överlåtelseförklaring
Region Gotland överlåter härmed fastigheten Gothem Medebys 2:15 såsom gåva till Medebysvägens samfällighetsförening.
Lagfait
Lagfart ska sökas och bekostas av Medebysvägens samfällighetsförening.
Tekniska nämndens godkännande
Giltigheten av detta gåvoavtal är beroende av Tekniska nämndens godkännande.
För Region Gotland
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Patric Rahmberg

Karl-Johan Boberg

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sign
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Firmatecknare för Medebysvägens samfällighetsförening
Ort och datum

:6

0-HICW1
Unde

den 22 attvt.,1-6 2D

Namnförtydligande

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

S-Ler

ock 1419 htia e (edamb -iica-u
-r;rrna -6c-c. /c nue--

Vair-

Årsstämma

edebvsvägens Samfällighetsförening 2020-07-23

1) Stämman öppnades av styrelsens kassör Sten Wikström,
2) Stämmans behörighet och röstlängd
a) Samtliga fastigheter var representerade utom Hedengrahns och Blomgrens.
b) Stämman ansågs behörigen sammankallad.
3) Val av ordförande ör stämman
a) Till ordförande för stämman valdes Malin Ingelög.
4) Val av sekreterare för stämman
a) Till sekreterare för stämman valdes Michael Ingelög.
5) Val av två justerare
a) Till justerare av protokollet valdes Elisabeth Walldius och Monica Andersson.
6) Styrelsens och revisorernas berättelse
a) Sten Wikström redogjorde för de större händelserna under året och för de
större ekonomiska händelserna kring vägen och det underhåll som gjorts.
Balans- och Resultatrapport delades ut till medlemmarna och föredrogs.
b) Sten Wikström redogjorde även för hur strandunderhållet sköts samt de
bidrag som funnits tillgängliga för verksamheten.
c) Det noterades att revers till Sten Wikström på lånet om 10,000 SEK
saknades, men i övrigt är redovisningen I:god ordning.
7) Ansvarsfrihet för styrelsen
a) Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den gångna perioden.
8) Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
a) Inga framställningar eller motioner fanns.
9) Ersä, ning till styrelsen och revisorerna
a) Det beslutades att ersättning ej utgår för styrelse- samt revisionsarbetet.
10) Syrelsens förslag till utgK-s- och inkomststat samt debiteringslängd
a) Sten Wikström föredrog balans och resultaträkning. Medlemmarna beslutade
enhälligt att överskottet för året balanseras vidare.
b) Det beslutades att årsavgift ej tas ut för det kommande året samt att Sten
Wikström i första hand använder föreningens kassa och därefter förskotterar
vid uppkomna kostnader och fördelar dessa till medlemmarna. Sten Wikström
kommer att redovisa detta till medlemmarna samt fakturera de ev. kostnader
som varit under året.
11) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
a) Det föreslogs att styrelsen får fortsatt förtroende. Sten Wikström sitter som
ordinarie medlem ytterligare 1 år, Ola Hedengrahn valdes på nytt 1 år som

ordförande, Malin Ingelög på 1 år som ordinarie ledamot samt Monica
Andersson på 1 år som suppleant.
12) Val av revisorer och suppleanter
a) Till revisor valdes Tilt Wentser och till revisorssuppleant Hans Vestberg.
13) Val av valberedning
a) Det beslutades att föreningen inte skall ha valberedning.
14) Meddelande om var protokoll skall tillhandahållas
a) Protokollet finns tillgängligt hos Ordförande Ola Hedengrahn.
15) övriga frågor
a) Det diskuterades och beslutades att de döda träden i triangeln skall fällas och
administreras av föreningen. Sten Wikström föreslog en preliminär budget om
5,000 SEK, men ambitionen är att hålla ner kostnaderna.
b) Hedengrahns har hemställt om att 1) fälla 2-4 tallar precis utanför staketet
och 2) flytta ut staketet något för att undvika sandflykt. Det diskuterades och
beslutades att Ola Hedengrahn får fälla träden samt att ett litet hinder (ej
staket) för gångtrafik accepterades om det sker på ett snyggt sätt. Dock
ogillades flytt av staket ut till fiberkabeln. Hedengrahn bekostar detta själv.
c) Vägunderhåll: Det beslutades att vägen är i gott skick och att vi lagar vid
behov under det kommande året.
d) Strandskötsel: Förskott på 13,000 SEK erhållet från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kommer betala ca 75% av kostnaden. Det föreslogs att även
för det kommande året ett frivilligt bidrag på 500 SEK per fastighet skulle
finansiera föreningens del i detta.
e) Lena Palmgren vill, på egen bekostnad, ta bort några träd och buskar framför
sitt hus. Det beslutades att Sten Wikström tittar och godkänner.
f) Tiit Wentser tog upp att det är ca 5 granar utanför Blomgrens och
Hedengrahns som han vill fälla på egen bekostnad. Det beslutades att
Wentsers skall samråda med Hedengrahn och Blomgren innan ev fällning.
g) Information om kommande byggnationer inom föreningen.
h) Sten Wikström framförde önskemål om att på egen bekostnad fälla delar av
en kluverftall precis utanför sin tomt. Detta godkändes.
i) Det framfördes önskemål om att skyltar för att tydliggöra var gångvägarna är
sätts upp. Även att dessa skall innehålla information om att cykling inte bör
ske på heden och i sandgropen.
j) Föreningens bankkostnader om 500 SEK fördelas jämt på medlemmarna och
Sten Wikström debiterar medlemmarna de 50 SEK per fastighet som detta
innebär. Firmatetkning diskuterade och det beslutades att det sker av
ordförande och kassör var för sig.
16) Tid för nästa årsmöte
a) Det beslutades att tiden för nästa årsmöte blir kl 18.00 den 29 juli 2021 i
sandgropen.
17) Mötet avslutades av Malin ingelög.

Närvarande. Samtliga fastigheter utom Hedengrahns och Blomgrens närvarade.

Vid protokollet:

CL
Michael Ingelög
Justeras:

l•
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Elisabeth Walldius

i
Monica Andersson
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Mark- och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Försäljning av fastigheten Knekten 2 i Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner försäljning av fastigheten
- Gotland Visby Knekten 2, till Iratus AB för en köpeskilling om 2 400 000 kronor
och villkor i enlighet med köpekontrakt.
Sammanfattning

Regionens ramupphandlade fastighetsmäklare Fastighetsbyrån har fått i uppdrag att
sälja fastigheterna inom kvarteret Knekten. Marken är detaljplanelagd för ändamålen
handel, kontor och småindustri med mindre miljöpåverkan och hantverk.
Fastigheterna har marknadsförts under april och maj. Sju av de åtta fastigheterna har
sålts tidigare. Beslut om försäljningarna fattades vid tekniska nämndens möte den 18
juni 2020, § 145. Den här försäljningen innebär att den sista fastigheten inom
kvarteret Knekten säljs.
Utgångspris har varit 700 kronor/kvadratmeter fastighetsyta.
Bedömning

Inom ramen för den ramavtalsupphandlade fastighetsmäklaren Fastighetsbyråns
uppdrag ska Fastighetsbyrån marknadsföra och sälja såväl obebyggda som bebyggda
fastigheter åt Region Gotland. Den aktuella fastigheten Gotland Visby Knekten 2
är belägen i Visby inom stadsdelen Artilleriet (f d A7-fältet).

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2904

Marknadsföring har skett i dagspress och på Fastighetsbyråns hemsida samt på
Hemnet. Fastigheterna inom kvarteret Knekten har under april och maj
marknadsförts av mäklaren och varit tillgängliga för intressenter att bjuda på.
Budgivning har pågått sedan början av maj. Budgivningstiden har bestämts utifrån så
länge som budprocessen pågått, dock i minst 10 dagar.
Fastigheten säljs till en högre köpeskillingsnivå än utgångspriset vilket därmed får
anses vara marknadsmässigt eftersom försäljningen skett i konkurrens, och kan
därmed accepteras.
Köpekontraktet är tecknat på lika villkor i enlighet med bilagt kontrakt.
En förutsättning för att köpet ska vinna laga kraft är att försäljningen och
köpekontrakt godkänns i beslut av tekniska nämnden. Köpet är därför villkorat av
teknisk nämndens beslut och att det vinner laga kraft senast 2020-11-30.
Tillträdesdag är enligt kontrakten 2020-12-22 under förutsättning att försäljningen
godkänts av tekniska nämnden och att tekniska nämndens beslut vinner lag kraft. I
enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
från tillträdesdagen, med en byggnad till ett värde motsvarande minst köpeskillingen
för fastigheten. Uppfylls inte detta utgår ett vite motsvarande 25 % av köpeskillingen.
Köpekontrakten är upprättade enligt gällande riktlinjer för försäljning av
motsvarande mark och i övrigt enligt givna direktiv. Förvaltningen föreslår därför att
tekniska nämnden beslutar att godkänna köpekontraktet och försäljningen avseende
fastigheten Gotland Visby Knekten 2.
Barn- och genusperspektiv
Försäljningarna kan inte anses ha någon direkt påverkan på barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv
Efterfrågan av mark för motsvarande ändamål på landsbygden har varit och är
mycket låg. Mark för motsvarande ändamål finns i nästan alla tätorter varför
försäljningen av berörd fastighet inte påverkar etableringsmöjligheter inom andra
orter på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
Försäljningarna innebär en inkomst om 2 400 000 kronor vilket kommer att bidra till
kostnadstäckning för de investeringar som är att hänföra till exploateringen av
Artilleriet (f d A7-fältet).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-28
Bilagt köpekontrakt
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Claudia Maretic Castillo

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
och förskrifter för Åminne grundvattentäkt, slutversion, 2020-09-18.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
-

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

-

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

-

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

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2021.

-

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

-

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

-

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

Teknikförvaltningen har sedan 2016 arbetat med att ta fram underlag för
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt. Processen med
dialogmöten och samråd beskrivs närmare i samrådsredogörelsen. Samråd
genomfördes under vår/sommar 2020. Det har kommit in många värdefulla
synpunkter som har lett till ändringar, tillägg och förtydligande av föreskrifterna och
viss mindre justering av skyddsområdet. Inkomna synpunkter från myndigheter har
till stor del kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för
enskild. Inkommen synpunkt från fastighetsägare om flytt av skyddsgräns resp. att
inte genomföra skyddsområde har inte kunnat tillmötesgås. I samrådsredogörelsen
finns en sammanställning av inkomna synpunkter, gjorda ändringar samt
bemötanden.
Av ansökan framgår att 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 gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållare). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Information om arbetet med Åminne vattenskyddsområde läggs fortlöpande ut på
Regionens hemsida: www.gotland.se/vattenskyddaminne.
Lagstöd

Följande lagstöd är aktuella inför beslut om vattenskyddsområde
7 kap 21 § Miljöbalken: Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
7 kap 22 § Miljöbalken: För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller
kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. ….
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas….
27 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m: När ett
beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut ändras
eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning.
Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var
införd i ortstidning. Om det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa
sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras…
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Bedömning

Åminne grundvattentäkt försörjer Åminneområdet med kommunalt vatten.
Vattendom meddelades av mark- och miljödomstolen under 2015. Behov finns att
skydda grundvattentäkten.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt
ändamål.
När ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl
nutida som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms
vara väl motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och
behovet av att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Dialog om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter har genomförts vid två
tillfällen. Inkomna synpunkter från myndigheter under samrådet har till stor del
kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för enskild.
Utförd dialog och samråd bedöms vara tillräckligt för framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter. Teknikförvaltningen anser att i ansökan
föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt nu bör fastställas av Regionfullmäktige.
Efter det att beslut har tagits är det viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om
vattenskyddsområden, informera berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya skyddsområdet och föreskrifterna.
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.
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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 har 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.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan (slutversion)
Samrådsredogörelse

2020-09-18
2020-09-18 – Bilagor till ansökan finns på hemsidan
2020-09-18

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSAU
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Bilaga 1

Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt

5 (15)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/838

Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för Åminne grundvattentäkt
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: Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med
eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte
är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall,
om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än
den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av
produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och
inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det
ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre
år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett
år.
Förorenade massor: Med förorenade massor avses massor från ett område, en
deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så förorenat att föroreningshalterna
påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.
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.
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten: Anläggning för rening av
avloppsvatten genom sand eller gruslager som huvudsteg eller efterpolering.
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.
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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
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget
om den använda metoden har sådan precision att hela volymen använt
bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på
det avsedda objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t.ex.
fickning eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa eller markarbeten
som omfattar upptagande av mer än 200 m3 jordmassor. 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 samt uppställning av fordon
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.
Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
Uppställning av arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, över natten
eller längre utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade med skyddsanordning
eller om uppställning sker på plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.
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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.

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:


punktbehandling av enskilda växter,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och



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
Användning av kemiska bekämpningsmedel som innebär lagring, utspädning,
blandning, påfyllning och rengöring av utrustning 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, tvättkemikalier,
PFAS-haltigt brandskum, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i dessa
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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.
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 § Upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT
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, flis och GROT förbjudet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader är tillåtet.
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, flis och GROT förbjudet.
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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.
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 som kommer från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är
förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor
från dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
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, under kortare tid än 12 månader, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär och tertiär skyddszon
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor
från dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
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.
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11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

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
yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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Sekundär 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
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.
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Bilaga 3

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har
gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,
vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug
2003) gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §
förordningen.om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör 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.
Deponering av muddermassor
Deponering av muddermassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt vilket
framgår av 29 kap. 18, 19 och 22 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
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,
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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.
Förebyggande av brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador
till följd av brand, vilket framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
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.
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.
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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.
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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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Tekniska nämnden har i beslut 2013-10-29 (TN § 253) angett att arbete med skydd av Åminne vattentäkt
ska prioriteras. Även i VA-plan för Gotland 2018-2030 prioriteras framtagande av vattenskyddsområde för
Åminne vattentäkt.
På Regionens hemsida finns en sida där information kontinuerligt läggs upp om arbetet med vattenskyddsområdet i Åminne (www.gotland.se/vattenskyddaminne). Här läggs även dokument upp såsom anteckningar
efter möten, analysresultat, beslut samt rapporter i ärendet.
Processen med införande av vattenskyddsområde vid Åminne vattentäkt inleddes av TKF med ett
informations- och dialogmöte tisdagen den 15 mars 2016. Vid mötet informerades om hur det går till att
bilda vattenskyddsområde och en öppen dialog hölls med de ca 70 deltagarna på mötet. Inbjudan till
dialogen skickades ut den 29 februari 2016 till samtliga kända fastighetsägare inom ett preliminärt,
översiktligt framtaget skyddsområde. En annons infördes likaså i lokalpressen (GT, GA) den 5 mars 2016.
Därefter inleddes arbetet med att ta fram relevanta underlagsrapporter (jordprovtagning i mark samt
beräkning av bekämpningsmedelsrester i jord med programmet MacroDB) samt ett förslag till ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt.
Ett nytt informations- och dialogmöte hölls den 28 november 2019 där förslag till ansökan presenterades och
diskuterades. Inbjudan skickades ut den 5 november 2019 till alla fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde samt till LRF Gotland och Gothemsåns vattenråd. Annons publicerades den 9 november 2019.
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt reviderades något efter det andra
mötet. Ärendet behandlades vid Tekniska nämnden 2020-03-18 där beslut togs om att förslag till ansökan
kunde gå ut på formellt samråd.
2020-04-28 påbörjades samråd med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket samt Miljö- och byggnämnden. Samråd påbörjades även samma dag med: LRF Gotland,
Naturskyddsföreningen Gotland och Gothemsåns vattenråd. Tid för att lämna synpunkter sattes till den 15
juni 2020. Förlängd tid begärdes av Miljö- och byggnämnden vilket godtogs.
Samtliga ägare och nyttjanderättshavare (ca 175 fastigheter och ca 250 fastighetsägare och nyttjanderättshavare) har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ansökan (samrådsversion 2020-02-14). Föreläggande
om att yttra sig, skickades ut den 28 april 2020 med tid att komma in med yttrande till den 15 juni 2020.
Fastighetsägarna förelades även att komma in med uppgifter om eventuella innehavare av särskild rätt till
marken. Efterhand som kännedom har fåtts om innehavare av särskild rätt har även dessa förelagts om att
yttra sig (5 stycken). Flera nya utskick har därefter gjorts i det fall kännedom har fåtts om ägarbyten. Behov
har inte bedömts finnas för ytterligare möten. Tillsammans med föreläggandet bifogades en särskilt
framtagen sammanfattning av ansökan och ansökan i sin helhet fanns tillgänglig på hemsidan samt vid
Regionens reception.
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Nedan följer förslag till vattenskyddsområde. Detaljjustering har skett jämfört med förslag presenterat i
samrådsversion 2020-02-14, i syfte att få bättre följsamhet till vägar och fastighetsgränser. En mindre
justering har även gjorts i östra delen av sekundär zon där gräns nu på viss sträcka ligger längs med
Gothemsån. Därefter följer förslag till föreskrifter med redogörelse för de ändringar som föreslås med
hänsyn till synpunkter som lämnats vid samrådet. Slutligen följer en sammanställning av samtliga synpunkter
som har kommit in i det skriftliga samrådet samt TKF:s bemötande av dessa.

Förslag till vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt

Förslag till vattenskyddsområde efter mindre justeringar efter samråd. Se även 7 Myndighet, punkt 1, sid 19.
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Förslag 2020-02-14

Ändring efter samråd

Förslag till justering i östra delen. Sekundär gräns följer nu Gothemsån på viss sträcka. Tidigare gräns följde
administrativ gräns för naturreservatet Gotlandskusten.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Åminne grundvattentäkt
Förslag till föreskrifter 2020-02-14

Ändringar efter samråd

1 § Allmänt

1 § Allmänt

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon,
sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon,
sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

2 § Definitioner

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.

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

Avfall: Med avfall avses varje ämne eller föremål
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en
produktionsprocess där huvudsyftet inte är att
producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet
kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt
utan någon annan bearbetning än den bearbetning
som är normal i industriell praxis,

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
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3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt
som är hälso- och miljömässigt godtagbart och
som inte strider mot lag eller annan författning.

3. ämnet eller föremålet har producerats som en
integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot
lag eller annan författning och inte leder till allmänt
negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för
avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker
under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker
under en kortare period än ett år.

Förorenade massor: Med förorenade massor
avses massor från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är så förorenat att
föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller
regional bakgrundshalt.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

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.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling,
transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Infiltrationsanläggning för avloppsvatten:
Anläggning för rening av avloppsvatten genom
sand eller gruslager som huvudsteg eller
efterpolering.

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.

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:

Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:

1. kemiska produkter som är avsedda att
användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,

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.

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.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Punktbehandling: Bekämpning eller behandling
av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen
använt bekämpningsmedel, utan läckage eller
annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det
avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller
pensling och avstrykning.

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.

Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande
ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa
eller markarbeten som omfattar upptagande av mer
än 200 m3 jordmassor. 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.

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.

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.

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.

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

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.

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

4 § Petroleumprodukter samt uppställning av
fordon

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver tillstånd.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver tillstånd.
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Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Uppställning av arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet, över natten eller längre
utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade
med skyddsanordning eller om uppställning sker på
plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.

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

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

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.

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.

5 § Kemiska bekämpningsmedel

5 § Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur är tillåtet.

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.

Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel och yrkesmässig sanering av
ohyra och skadedjur kräver tillstånd.

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd med undantag för:

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd med undantag för:



punktbehandling av enskilda växter,



punktbehandling av enskilda växter,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



yrkesmässig sanering av ohyra och
skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan
och



yrkesmässig sanering av ohyra och
skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan
och



plantering av plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.



plantering av plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.
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Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Användning av kemiska bekämpningsmedel som
innebär lagring, utspädning, blandning, påfyllning
och rengöring av utrustning får endast ske på ett
sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

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.

Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
tvättkemikalier, PFAS-haltigt brandskum, 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

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande
av djur

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
tillstånd. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

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.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden.

Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.

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.

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.

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för
sällskapsdjur, kräver anmälan.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

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.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver
tillstånd.

Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.

Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.
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Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring
av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

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 GROTupplag

8 § Upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader kräver
tillstånd.

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 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.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
och GROT-upplag förbjudet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT förbjudet.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader är tillåtet.

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.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
förbjudet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT förbjudet.

9 § Avloppsvatten

9 § Avloppsvatten

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.

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.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att
infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare
hushåll.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Befintlig

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Befintlig
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infiltrationsanläggning får användas i den
omfattning den har då dessa föreskrifter träder i
kraft.

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.

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

10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade
massor

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär
skyddszon är förbjudet.

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon är förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, 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.

Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor,
samt massor med okänt föroreningsinnehåll, under
kortare tid än 12 månader, kräver tillstånd.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Sekundär och tertiär skyddszon

Sekundär och tertiär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.

Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, 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.

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.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.
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11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Materialtäkt är förbjuden.

Materialtäkt är förbjuden.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjuden, med undantag för
husbehovstäkt som kräver tillstånd.

Materialtäkt är förbjuden, med undantag för
husbehovstäkt som kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar

Primär och sekundär skyddszon

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.

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.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan miljöfarlig verksamhet

14 § Annan miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon

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.

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.
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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.

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

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.

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.

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

15 § Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges

i beslut om vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt.

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
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.

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

16 § Allmänna bestämmelser

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.
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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 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.

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.

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.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering
och de verksamheter som är nödvändiga för driften
av den avsedda vattentäkten inom
vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar 2020-02-14

Ändringar efter samråd

Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken

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.

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

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.

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

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 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.
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Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.

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).

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

Beredskapsplan

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

Definitioner

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.

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.
Deponering av muddermassor
Deponering av muddermassor kan vara
anmälnings- eller tillståndspliktigt vilket framgår av
29 kap. 18, 19 och 22 §§
miljöprövningsförordningen (2013:251).

Dispens

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.

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

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.

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.
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Förebyggande brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand, vilket
framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
Hantering av brandfarliga vätskor

Hantering av brandfarliga vätskor

För hantering av petroleumprodukter ska
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch 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.

För hantering av petroleumprodukter ska
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch 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.

Hantering av växtnäringsämnen

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.

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

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

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
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försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.

försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Information och upplysning

Information och upplysning

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Ny lagstiftning

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.

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt
förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt
skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.

Påföljd

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.

Spridning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel

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.

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.

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.

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

Syfte

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa skyddet för
grundvattentäkten Åminne.

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa skyddet för
grundvattentäkten Åminne.

Tillstånd och dispens

Tillstånd och dispens

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
skall innehålla framgår av 23 §

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
skall innehålla framgår av 23 §

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Tillsyn

Tillsyn

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne
vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap 9 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne
vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap 9 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).
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Transport av farligt gods

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut
rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut
rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.

Övrig lagstiftning

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.

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.

Sammanställning av inkomna synpunkter samt bemötande
1. Myndighet
Länsstyrelsen i Gotlands län 2020-06-15

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Länsstyrelsen ser positivt på Region Gotlands
satsning på arbete med vattenskyddsområden.
Inrättande av vattenskyddsområden är en av de
viktigaste åtgärderna för kvaliteten på dricksvattnet. På Gotland, med de problem som finns
kring dricksvattnets kvantitet och kvalitet, är det än
viktigare att prioritera dricksvattnet och faktiskt
skydda de vattentäkter som används idag. Skulle
någon av de kommunala vattentäkterna plötsligt
påverkas negativt kan konsekvenserna för Gotland
bli stora.

1) TKF har samma uppfattning.

2) Synpunkter på föreskrift, § 2 Definitioner:

2) Vid samråd med tillsynsmyndigheten har
framförts att ledningsarbete rimligen ska tolkas som
underhållsarbete av befintliga ledningar och inte
schaktning, som kan vara väldigt omfattande, för
att lägga ner nya ledningar. Detta likväl som att
underhåll av vägar undantas men inte byggnation
av nya vägar. Detta har förtydligats i förslag till
föreskrifter för Åminne (jämfört med Visby).

I Visby vattenskyddsområde definieras schaktningsarbete som att ledningsarbeten inte anses utgöras
större schaktningsarbeten. För Åminne vattenskyddsområde är lydelsen istället avgränsad till att
underhåll av befintliga ledningsnät är undantaget
tillståndsplikten.
Avgränsning när en ny ledningsdragning omfattas
av tillståndsplikt kan vara svårtolkad.

För nya ledningsarbeten av mindre karaktär har en
volymbegränsning införts i definitionen för
schaktningsarbete.

3) Synpunkter på föreskrift, § 13:

3) TKF noterar att Länsstyrelsen stödjer förslag till
förbud mot nya anläggningar för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten samt tillståndsplikt för ny grundvattenbrunn.

Länsstyrelsen delar Region Gotlands bedömning att
det finns ett generellt behov på Gotland att skydda
dricksvattenförekomster från att djupare saltrikare
vatten transporteras upp genom brunnar i bland
annat bergvärmeanläggningar.
4) Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt
och konsekvent sammanhang i hur spridning av

4) TKF anser att det finns ett logiskt och
konsekvent sammanhang. Exempelvis undantas
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kemiska bekämpningsmedel behandlas inom
föreskrifter i vattenskyddsområden på Gotland.

små insatser som kan behövas göras på enskilda
växter och ohyra/skadedjur både i Visby och i
Åminne. Behov av skyddsnivå styrs av vattentäktens känslighet. I Åminne är primär skyddszon t.
ex. mer sårbar än i Visby vilket återspeglas i förslag
till föreskrift.

5) Det finns höga naturvärden i området, men
Länsstyrelsen bedömer att vattenskyddsområdet
med föreskrifter inte skulle påverka värdena
negativt. Naturvärden kan i många fall gynnas av
att området blir ett vattenskyddsområde.

5) TKF har samma uppfattning.

2. Myndighet
SGU 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

SGU avstår från att lämna yttrande.

TKF konstaterar att SGU avstår från att lämna
yttrande.

3. Myndighet
Havs- och vattenmyndigheten 2020-06-03

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Enligt 25a § pkt 2 förordning (1998:1252) om
områdesskydd ska den myndighet som planerar att
fatta beslut om bildande, ändring eller upphävande
av ett områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken höra
Havs- och vattenmyndigheten om beslutet rör fiske
och det inte är uppenbart att beslutet saknar
betydelse för Havs- och vattenmyndigheten.

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten
avstår från att lämna yttrande.

Havs- och vattenmyndigheten har avgränsat vilka
ärenden som detta kan röra. Det handlar om
• Stora vattenskyddsområden som försäljer många
abonnenter (> 10 000 abonnenter)
• Vattenskyddsområden som tar mycket stora
landområden i anspråk
• Ärenden där man väljer att kraftigt avvika från
nationella rekommendationer för arbetet.
Inget av ovanstående berör detta ärende. Mot
bakgrund av ovanstående prioriteringsgrunder
väljer Havs- och vattenmyndigheten att avstå att
lämna ett yttrande.

4. Myndighet
Skogsstyrelsen 2020-06-10

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Förutsatt att planen följs som det är skrivet i
remissen kommer naturmiljön inte att påtagligt

TKF konstaterar att Skogsstyrelsen inte har några
kompletterande synpunkter.
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förändras, varför Skogsstyrelsen inte har några
kompletterande synpunkter.

5. Myndighet
Statens jordbruksverk 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Statens jordbruksverk meddelar att inga synpunkter
kommer att lämnas i samrådet.

TKF konstaterar att Statens jordbruksverk avstår
från att yttra sig.

6. Myndighet
Trafikverket 2020-06-09

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Området ingår i en av de vägsträckor på östra
Gotland som identifierats vara en konfliktsträcka
som bör utredas för eventuellt behov av åtgärder
och en riskanalys bör därmed göras. Att Tekniska
nämnden vill skydda vattentäkten och inrätta
vattenskyddsområde är logiskt varför Trafikverket
vill lämna synpunkter på vilka skyddsföreskrifter
som bör gälla. Trafikverkets kommande riskanalys
bör utgöra ett input i detta arbete förutsatt att
denna kan komma till stånd snarast så att detta
arbete kan ske parallellt.

1) TKF välkomnar i och för sig att Trafikverket gör
en riskanalys på aktuella vägsträckor. I
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16,
numera upphävda) angavs att det i föreskrifter för
ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär
skyddszon transport av farligt gods endast får ske
på anvisade transportleder. Någon sådan reglering
har för Åminne vattenskyddsområde inte bedömts
ge viktig riskreduktion dels då lite sådan trafik
bedöms förekomma i området och dels för att det
är svårt att kontrollera en sådan föreskrift. TKF
anser därför att det inte finns skäl att avvakta en
riskanalys innan beslut tas om vattenskyddsområde
och föreskrifter.

2) I föreskrifterna anges att ”Upplag av snö från
trafikerade ytor utanför primär skyddszon är
förbjudet”. Och för Sekundär och tertiär skyddszon
står det att ”Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet”. Borde
inte skyddsföreskrifterna gälla innanför skyddszonerna?

2) Föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområdet.
Föreskriften ska läsas med stöd av respektive
rubrik, dvs: inom primär skyddszon är upplag av
snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon
förbjudet och i sekundär och tertiär skyddszon är
upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.
TKF föreslår ett förtydligande enligt följande (§10):

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon är förbjudet.
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
3) Vattentäkten ligger på båda sidor om väg 146.
En riskanalys kan visa att det behövs olika
säkerhetsåtgärder t.ex. gummimattor, räcken eller
liknande åtgärder utmed sträckan. Det kan även
tänkas att det ställs krav på hastighetsbegränsning
(här gäller f.ö. sommarhastighet 60 km/tim 15 juni
– 15 augusti mot bakgrund av det stora antalet
besökare till bad, camping och att det är ett stort
område med fritidshus). Det är även förhållandevis
många anslutningar till väg 146. Kanske bör det ses

3) Vattenskyddsföreskrifter ska innehålla
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter.
Detta görs genom att ange vad som är förbjudet,
vad som kräver ansökan eller anmälan samt vad
som är undantaget från förbud/tillstånd/anmälan.
Föreskrifterna ska däremot inte innehålla aktiva
åtgärder eller skyddsåtgärder (7 kap 22 §
miljöbalken). TKF ser därför ingen möjlighet att
reglera nämnda åtgärder genom
vattenskyddsföreskrifter. Se även punkt 1.
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över om det finns möjlighet att stänga några av
dessa anslutningar.
4) För närvarande är det oklart vilken organisation
som ansvarar för kostnaderna för riskanalys och
eventuella skyddsåtgärder utmed de allmänna
vägarna. Trafikverket förutsätter att
överenskommelse om detta kan träffas med
Tekniska nämnden innan slutligt beslut om
skyddsföreskrifter fattas.

4) TKF ser ingen möjlighet att hantera dessa frågor
inom ramen för arbetet med
vattenskyddsföreskrifter. Se även punkt 1 och 3.

7. Myndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2020-06-15

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Avgränsning av skyddsområdena bör i möjligaste
mån följa naturliga, för skyddsområdet väsentliga
gränser, vilka kan anpassas att utökas till i
terrängen lättidentifierade gränser.

1) I kap 6.6 i ansökan framgår att följande har
beaktats vid utformning/gränsdragning av
skyddszoner avseende grundvatten:


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



Där mindre fastigheter delvis ligger inom
skyddszon har skyddszonen anpassats till
att omfatta hela fastigheten. Detta för att
undvika flera restriktionsnivåer inom
samma fastighet. För dessa mindre
fastigheter (fritids- och bostadshusbebyggelse) som genomkorsas av den
beräknade gränsen för skyddszonerna har
skyddsområdets administrativa gräns
anpassats till den, i förhållande till uttagsbrunnarna, bortre fastighetsgränsen för att
undvika risk för förorening av grundvatten
inom ett mindre avstånd än teoretiskt
beräknande avstånd och uppehållstider.



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.



För de fall där skyddszonen har angränsat
till en väg eller vattendrag har gränsen
förlagts till vägens eller vattendragets
motsatta sida.

Det är svårt att alltid anpassa till i terrängen lättidentifierade gränser utan att skyddsområdet blir för
stort eller för litet. Detaljjustering har skett jämfört
med förslag presenterat i samrådsversion 2020-0214, i syfte att få bättre följsamhet till vägar och
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fastighetsgränser. En mindre justering har även
gjorts i östra delen av sekundär zon där gräns nu på
viss sträcka ligger längs med Gothemsån. Tidigare
gräns följde administrativ gräns för naturreservatet
Gotlandskusten.
2) Under kapitel 7.1.1 miljöfarliga verksamheter
läggs brand till. Om det uppkommer brand i miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken kan det innebära en risk för
vattentäkten.

2) Kapitel 7.1.1 återger i korthet vad som avses med
miljöfarlig verksamhet. Brand ingår redan i ”annan
användning av …byggnader… som kan medföra
olägenhet….genom …utsläpp, förorening…

3) Under kapitel 7.1.2 läggs även vid brand till.

3) Tillägg har skett enligt förslag.

4) Under kapitel 7.1.9, övriga riskkällor, läggs ett
stycke till om brand och att PFAS-haltigt brandskum
bör undvikas inom vattenskyddsområdet. PFAShaltigt brandskum är effektivt om petroleumhaltiga
produkter brinner. Enligt MSB:s rekommendationer
kan PFAS-haltiga brandskum vara användbart vid
en större pölbrand och vid livräddning. Vid små
pölbränder finns alternativ att använda. PFAShaltigt brandskum bör däremot inte användas inom
ett vattenskyddsområde

4) Tillägg har skett enligt förslag.

5) I kapitel 8 om regelverk bör även lag (2003:778)
om skydd mot olyckor läggas till.

5) I kapitel 8 omnämns exempel på regelverk som
direkt omfattar vattenskyddsområden. Det finns
också en hänvisning till de allmänna upplysningarna
till föreskrifterna.

TKF håller med om att brand kan innebära risk för
vattentäkten.

TKF delar bedömningen att PFAS-haltiga brandskum inte bör användas inom ett vattenskyddsområde. TKF ser inte någon möjlighet att reglera
detta i föreskrift mer än att göra följande tillägg i §
6:

Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
tvättkemikalier, PFAS-haltigt brandskum, 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.

2 kap 2 § LSO: Ägare eller nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka och
i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand. T ex upplag omfattas av
begreppet anläggning i 2 kap 2 § LSO.

Tillägg har istället skett i Allmänna upplysningar om
förebyggande av brand. Se även punkt 9 nedan.

6) § 8 (Upplag av bark m m):

6) Föreskrifterna innehåller inskränkningar i rätten
att förfoga över fastighet. Detta görs genom att
ange vad som är förbjudet, vad som kräver
ansökan eller anmälan samt vad som är undantaget
från förbud/tillstånd/anmälan. Föreskrifterna kan
däremot inte innehålla aktiva åtgärder eller
skyddsåtgärder (7 kap 22 § miljöbalken). Krav på
skyddsåtgärder ställs i beslut och tillstånd efter
anmälan/ansökan enligt föreskrifterna. Behov om
krav på omhändertagande av släckvatten från

Krav kan ställas på att de som har upplag anordnar
så att förorenat släckvatten ska kunna omhändertas
vid en eventuell brand. Kravet bör ställas
åtminstone inom primär zon.
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upplag kommer att framföras till tillsynsmyndigheten.
7) Under avsnittet om ”allmänna upplysningar” och
under rubriken ”beredskapsplan” bör ett tillägg
göras om att samverkan med räddningstjänsternas
insatsplaner bör ingå och att mängden PFAShaltigt brandskum begränsas vid eventuella
brandbekämpningsinsatser inom eller i närheten av
vattenskyddsområdet. Ett tillägg bör även göras för
att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten
(oavsett om det innehåller PFAS eller inte) kan
samlas upp och omhändertas.

7) I allmänna upplysningar anges vad som redan
gäller för området. MSB:s synpunkt till tillägg har
istället lagts in i kap 7.1.9 i ansökan.

8) Under avsnittet om ”anmälan om olyckshändelse” läggs ett avsnitt till om att VA-huvudmannen
bör förse SOS-larmoperatören med kartor på
vattenskyddsområdet och larmlistor för att undvika
fördröjningar innan bl a VA-huvudmannen och
andra nödvändiga instanser får kännedom om
olyckshändelsen och kan börja agera.

8) I allmänna upplysningar anges vad som redan
gäller för området.

9) Under rubriken ”hänsynsregler”. Lägg till ägare
och nyttjanderättshavares skyldighet enligt 2 kap 2
§ (2003:778) om skydd för olyckor.

9) Avsnittet Hänsynsregler återger krav enligt 2
kapitlet i miljöbalken.

SOS-larmoperatörer har tillgång till Region Gotlands
kartsystem där även vattenskyddsområdena finns.
Tillgång finns även till VA-avdelningens jour. Om
jouren inte kan nås kontaktas tjänstgörande TIB
som har ansvar att stödja med kommunala
kontakter och uppgifter. När beslut om vattenskyddsområde börjar gälla för Åminneområdet
kommer kartor att uppdateras.

MSB:s synpunkt har lagts till under en ny rubrik

Förebyggande av brand i Allmänna upplysningar.
Tillägg:
Förebyggande brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand, vilket
framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
10) Problematik kring föroreningar och skador på
vattentäkten vid en eventuell översvämning bör
belysas.

10) Tillägg enligt MSB:s synpunkt har lagts till i kap
7.1.8 samt 7.4.

8. Myndighet
Naturvårdsverket 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.

TKF konstaterar att Naturvårdsverket avstår från att
yttra sig.

21

9. Myndighet
Miljö- och byggnämnden 2020-06-24

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) § 2 (definitioner):

1) Ordet massor bedöms inte behöva någon
särskild definition. Tillägg har skett av definition av
förorenade massor.

Det saknas en definition vad gäller massor och
förorenade massor. Då avfall är definierat är det
bra om även massor samt förorenade massor
definieras. Hur resoneras det kring föroreningsinnehållet - när ska massorna betraktas som förorenade?

Förslag till tillägg:
Förorenade massor: Med förorenade massor
avses massor från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är så förorenat att
föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller
regional bakgrund.

2) § 2 (definitioner):

2) Justering har istället skett så att tillfälliga upplag
i samtliga fall definieras som upplag ”under kortare
tid än 12 månader”.

Definitionen gällande upplag bör förtydligas så att
det framgår att återkommande tillfälliga upplag på
samma yta även omfattas.
3) § 2 (definitioner):

3) Tillägg har skett med definition av deponering i
enlighet med 15 kap. 5 a § miljöbalken.

Deponering bör definieras.

Förslag till tillägg:
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för
avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker
under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker
under en kortare period än ett år.
4) § 2 (definitioner):
Definitionen gällande schaktningsarbeten bör ses
över. Större schaktningsarbeten bör om möjligt
definieras till att omfatta en yta, ett djup eller
annan relevant storhet. I och med att definitionen
inte är tydlig lämnas ett tolkningsutrymme. I
förlängningen kan detta leda till att åtgärder med
likartad omfattning tolkas på olika vis. I samband
med att definitionen ses över bör även syftet med
regleringen ses över. Är det schaktets djup, storlek,
volym eller annat man har haft i åtanke då man valt
att reglera större schaktningsarbeten?

4) Föreskriften har uppdaterats enligt MBN:s
lämnade synpunkt. Syftet med reglering av större
schaktningsarbeten är att minska risk för förorening
när marken blir mer sårbar då jordtäcke tas bort i
olika omfattning.

Förslag till ändring:
Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande
ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa
eller markarbeten som omfattar upptagande av mer
än 200 m3 jordmassor. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät
samt underhåll av befintligt vägnät anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.

5) § 4 (Petroleumprodukter):

5) Föreskriften har förtydligats.

I primär skyddszon gäller att uppställning i mer än
en vecka av arbetsmaskiner som används i

Förslag till ändring:
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yrkesmässig verksamhet kräver anmälan, om inte
uppställningen sker på hårdgjord yta eller på sätt
som medger möjlighet att fånga upp eventuellt
läckage eller spill. För tydlighetens skull bör det
klargöras att det även på den hårdgjorda ytan bör
finnas möjlighet till uppsamling av läckage eller
spill.

Primär skyddszon

6) § 5 (Kemiska bekämpningsmedel):

6) Föreskriften har uppdaterats enligt MBN:s
förslag.

Uppställning av arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet, över natten eller längre
utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade
med skyddsanordning eller om uppställning sker på
plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.

Avseende risker för spridning av föroreningar till
grundvattentäkten via Gothemsån, inom tertiär zon,
bedöms enbart risken för olyckor och händelser
som kan orsaka stora läckage av eldningsolja,
drivmedel, kemiska bekämpningsmedel m.m. i
Gothemsån vara relevant. Med anledning av detta
föreskrivs, inom tertiär zon, restriktioner för
hantering av petroleumprodukter och lagring av
kemiska bekämpningsmedel. Det kan finnas
anledning att vara restriktiv mot verksamheter där
det finns risk för oavsiktliga utsläpp till Gothemsån
som i förlängningen potentiellt skulle kunna
påverka grundvattentäkten. Utöver lagring av
kemiska bekämpningsmedel bör även hantering av
bekämpningsmedel inom den tertiära zonen ske
restriktivt för att i möjligaste mån förhindra
oavsiktliga utsläpp. Därför föreslås att hantering
som innebär utspädning, blandning och påfyllning
av kemiska bekämpningsmedel samt utvändig
rengöring av utrustning som används för spridning
av kemiska bekämpningsmedel inte bör ske inom
den tertiära zonen, med undantaget om det sker på
en yta där det finns möjlighet till uppsamling av
spill och läckage (exempelvis hårdgjord yta med
uppsamling, biobädd eller annan plats med
motsvarande funktion).

Förslag till ändring:
Tertiär skyddszon
Användning av kemiska bekämpningsmedel som
innebär lagring, utspädning, blandning, påfyllning
och rengöring av utrustning får endast ske på ett
sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage.

7) § 8 (Bark, timmer, stubbar, flis och GROTupplag):

7) Risk för lakning bör vara mindre för GROTupplag än upplag av bark, stubbar och timmer då
massa per volymenhet är betydligt lägre. Då behov
av permanenta upplag av GROT inom området bör
vara lågt tas denna del i föreskriften bort.

I sekundär zon framgår att permanenta GROTupplag kräver tillstånd. Bark, stubbar, timmer och
flis omfattas inte av skrivningen. Av vilken
anledning har bark, stubbar, timmer och flis
utelämnats från möjligheten att söka tillstånd för?
8) § 9 (Avloppsvatten):

8). Förtydligande har införts med en definition av

infiltrationsanläggning för avloppsvatten.

I sekundär skyddszon framgår att ny infiltrationsanläggning för rening av avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Det bör om möjligt
förtydligas om efterpolering av avloppsvatten i en
infiltrationsanläggning, härrörande från reningsverk
som behandlar avloppsvatten innehållande
toalettvatten, omfattas av skrivningen.

Förslag till tillägg:
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten:
Anläggning för rening av avloppsvatten genom
sand eller gruslager som huvudsteg eller
efterpolering.
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9) § 10 (Upplag av snö eller avfall):

9) Se svar under punkt 2 ovan.

Då avfall har definierats under 2 § bör även massor
och förorenade massor definieras. Deponering av
avfall och förorenade massor är förbjudet i primär
och sekundär skyddszon. Deponering av massor
med okänt innehåll tas inte upp men bör rimligen
också vara förbjudna att deponera.
Eftersom förorenade massor inte är definierat
uppstår ett tolkningsutrymme. För att komma ifrån
detta föreslås att man på lämpligt vis definierar när
massor är att betrakta som förorenade.
10) § 10 (Upplag av snö eller avfall):

10) Kapitel 7.3 har förtydligats. Upptagna massor
vid rensning bedöms normalt inte innebära någon
ökad risk om dessa läggs intill vattendraget.

Under 7.3 i ansökan resoneras kring dikesresning.
Vad som saknas i resonemanget är de massor som
tas upp och hur dessa kan hanteras. Av 10 §
framgår bland annat att det är förbjudet att
deponera avfall och förorenade massor inom tertiär
zon. De rensningsmassor/avfall som uppstår i
samband med dikesrensning kan således inte
läggas upp inom 100 meter från Gothemsån. Ett
vedertaget sätt att utföra dikesrensningar är att
lägga upp rensmassorna i närheten av diket, vilket
skulle bli omöjligt med den skrivning som nu finns i
skyddsföreskriften. Man bör se över skäligheten i
att behöva transportera bort rensningsmassorna
som härrörande från Gothemsån och överväga
möjligheten att undanta dessa rensningsmassor,
förutsatt att de inte är förorenade, från förbudet
gällande deponering av avfall.

Förtydligande:
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.

Under Allmänna upplysningar har tillägg gjorts för
att upplysa om anmälnings- och tillståndsplikt för
deponering av muddermassor enligt 29 kap. 18,19
och 22 §§ miljöprövningsförordningen.

11) § 11 (Asfalt, oljegrus och vägsalt):

11) TKF bedömer att det finns skäl att införa
tillståndsplikt för även andra dammbindningsmedel
eftersom stora delar av skyddsområdet består av
genomsläppligt material. Föreskrift har ändrats.

Man bör överväga om det, utöver spridning av
vägsalt, även ska vara förknippat med tillståndsplikt
för spridning av dammbindningsmedel. Det finns
olika typer av dammbindningsmedel, bland annat
lignosulfonat (en biprodukt från pappersmassetillverkningen) och bitumenemulsion, vilka skulle
kunna ha en påverkan på grundvattentäkten.

Förslag ändring:
Primär och sekundär skyddszon
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

12) § 12 (Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten):

12) Se svar under punkt 5 ovan.

Uttrycket större öppnar upp för tolkningsutrymme
och bidrar till en rättsosäkerhet. Större schaktningsarbeten definieras i 2 § och av definitionen framgår
att det är motsvarande grundläggning av en villa
som är den övre gränsen innan det betraktas som
ett större schaktningsarbete. Då det indirekt syftar
till en yta föreslås därför att gränsen för schaktningsarbeten istället anges vid en yta, volym eller
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annan motsvarande storhet. Det skulle begränsa
tolkningsutrymmet och således större rättssäkerhet.
Av Samhällsbyggnadsförvaltningen erfarenheter
med tillsynsarbete i Visby vattenskyddsområde, där
definitionen är den samma, har det tidvis visat sig
vara svårt att avgränsa vad ett större schaktningsarbete i praktiken innebär. Syftet med tillståndsplikten och anmälningsplikten är inte tydligt i
ansökningshandlingarna. Är det själva schaktets
läge i landskapet, schaktets djup, eller arbetsföretaget med maskiner och petroleumhantering
som är den stora risken? Med bakgrund i den
faktiska risken för påverkan bör man inom ramen
för skyddsföreskrifterna komma fram till en lämplig
gräns för när det ska vara undantaget tillståndsplikt
och anmälningsplikt i primär respektive sekundär
skyddszon.
13) Enhet bygg anser att informationen om vilka
begränsningar och konsekvenser införandet av
vattenskyddsområdet medför för de boende i
området behöver förtydligas. I övrigt anses det
väldigt angeläget att skydda vattentäkten från olika
föroreningar så att vattentillgången kan säkras inför
framtiden. Bildandet av ett vattenskyddsområde är
troligtvis den rätta vägen för att uppnå ett ändamålsenligt skydd av vattentäkten.

13) Konsekvenserna har beskrivits i kapitel 9 och
begränsningarna framgår av föreskrifterna. Efter
det att vattenskyddsområde och föreskrifter antas
av Regionfullmäktige kommer ett informationsblad
tas fram som förtydligar innebörden av
föreskrifterna.

14) Av den analys av verksamheter och risker som
finns inom skyddsområdet framgår att bostadsfastigheter är vanligt förekommande. Man bör
fundera över om det ska vara tillåtet med
fordonstvätt med avfettningsmedel eller dylikt,
inom den primära skyddszonen. Tvättkemikalier kan
transporteras till grundvattnet och det finns
bostadsfastigheter i närheten till uttagsbrunnarna,
vilka bör betraktas som extra känsliga.

14)TKF bedömer att försiktighet vid användning av
farliga kemikalier vid biltvätt omfattas av § 6 Hälsooch miljöfarliga ämnen. För att tydliggöra detta
läggs även tvättkemikalier till i lista över exempel
på hälso- och miljöfarliga ämnen. Enskild biltvätt
bedöms i övrigt inte förekomma inom området i
sådan omfattning att det föreligger sådan risk för
vattentäkten att ytterligare särskild begränsning
behöver införas genom föreskrift. § 6 samt
allmänna rekommendationer om biltvätt som finns
på Regionens hemsida (www.gotland.se/42395) bör
vara tillräckligt.

10. Förening/organisation
Naturskyddsföreningen Gotland 2020-05-31

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Naturskyddsföreningen Gotland avstår från att
lämna yttrande.

TKF konstaterar att Naturskyddsföreningen Gotland
avstår från att lämna yttrande.
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11. Förening/organisation
Gothemsåns vattenråd 2020-05-31

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Gothemsåns vattenråd avstår från att lämna
yttrande.

TKF konstaterar att Gothemsåns vattenråd avstår
från att lämna yttrande.

12. Förening/organisation
LRF Gotland

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Något yttrande har inte inkommit från LRF Gotland.

TKF noterar att LRF Gotland har avstått från att
yttra sig.

13. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Daniel Friström, fastighetsägare Gothem Magnuse
1:30, 2020-05-19 .

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Fastigheten Gothem Magnuse 1:30 ligger delvis i
kanten av föreslagen primär och sekundär
skyddszon. Inom primär skyddszon finns en mindre
husbehovstäkt för grus (markering 1 X). I täkten
tas grus för att anlägga en skogsväg. Skogsvägen
kommer att bli klar inom 2-6 år. Arbete på ca 300
m återstår och åtgången blir 3-5000 ton, Skogsväg
med grus underlättar i samband med avverkning.
En justering önskas på ca 50x100 m så att grustäkt
ej blir inkluderad i den primära zonen.

Som framgår av Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområden (2010:5) ökar
materialtäktsverksamhet markens och vattnets
sårbarhet, eftersom då jordtäcke tas bort så tas det
naturliga skyddsskiktet mot föroreningar bort.
Därmed ökar risken för påverkan på underliggande
mark och vatten. Ett förbud föreslås därför för
materialtäkt inom primär skyddszon.
TKF bedömer att fastigheten ligger inom ett mycket
sårbart område eftersom mark består av enbart
grus över berg. Vid schaktning och borttagning av
gruslager på plats med maskiner som innehåller
petroleumprodukter finns risk för spill och olyckor.
Det finns risk för att petroleum som når mark kan
spridas vidare till grundvatten. TKF finner därför
inte skäl att anpassa gränsen för omfattning av
primär skyddszon eller att ändra skyddsföreskrift.
En husbehovstäkt bedrivs i liten omfattning jämfört
med en täktverksamhet som kräver tillstånd enligt
miljöbalken. En mindre omfattning av verksamheten bör även innebära en mindre risk.
Fastighetsägare kommer att ha möjlighet att
ansöka om dispens för husbehovstäkt. För att
kunna få dispens måste sökande visa att det finns
särskilda skäl för avsteg från förbudet samt att ett
eventuellt avsteg inte motverkar förbudets syfte.
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14. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Karolina och Tobias Björk, fastighetsägare Gothem
Hinser 1:24, 2020-05-26.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

På gården finns en hage som betas och mark som
odlas. Det finns en hasselodling och grönsaksodling
utmed Gothemsån. Dessa kan komma att utökas.
Hur påverkas befintlig infiltration från 2010 när den
behöver grävas om?

Fastigheten ligger inom föreslaget primärt vattenskyddsområde. Verksamhet med odling och djurhållning kan komma att påverkas eftersom t ex
förbud föreslås mot spridning av bekämpningsmedel och yrkesmässig spridning av växtnäring
kräver tillstånd. Vidare är det förslag på anmälningsplikt för hållande av djur (inkl. bete).
För avlopp föreslås inom primär zon att man inte
får göra nya infiltrationsanläggningar. Däremot får
befintlig infiltration förbättras/göras om (dock inte
så att den blir större så att fler hushåll kan
anslutas).

15. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Eskil Stiernborg, fastighetsägare Gothem Hinser
1:13 och Gothem Västerbjärs 1:8, 2020-06-01 samt
2020-06-09.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Eskil S. motsätter sig planerat vattenskyddsområde och föreskrifter. Det saknas saklig grund
och tydliga konkreta motiv och anledningar till att
införa ett vattenskyddsområde och verkställa
förbud. Presenterade risker är små. Det finns inga
direkta hot som kan påverka vattnets kvalitét och
kvantitet negativt. Tillräckligt med vatten finns.

1) TKF har en annan uppfattning. Åminne vattentäkt förser ca 160 fastigheter med dricksvatten. Det
finns ingen reservvattentäkt. Det finns därför ett
behov att skydda vattentäkten så att kvalitén
bibehålls oavsett om de kända risker med olika
befintliga verksamheter eller åtgärder som idag
finns inom området, är små eller inte. Ett syfte med
föreskrifterna är att tillse att det inte tillkommer
verksamheter eller åtgärder som kan innebära en
risk för förorening av grundvattnet. Huvudman för
vattentäkt har även en skyldighet att inrätta
vattenskyddsområde (se åtgärdsprogram 20162021 för Södra Östersjöns vattendistrikt).

2) Om en föreskrift ändå ska tvingas fram ska den
inte innehålla förbud. Förslag bör presenteras på
lösningar att ta vatten och hantera avlopp.

2) Syftet med vattenskyddsföreskrifter är att
meddela de inskränkningar i rätten att förfoga över
fastighet som behövs för att tillgodose syftet med
området (se 7 kap 22 § miljöbalken). Detta görs
genom att ange vad som är förbjudet, vad som
kräver ansökan eller anmälan samt vad som är
undantaget från förbud/tillstånd/anmälan.
Förslag till lösningar för hantering av vatten och
avlopp kan inte ges inom huvudmannens uppdrag
att införa vattenskyddsområde och föreskrifter.

3) Ett vattenskyddsområde, med zon-indelningar,
skulle i förlängningen direkt ge inskränkningar i
rätten att använda marken så som markägaren vill.

3) Förslaget till föreskrifter innehåller i sig inga
begränsningar för avstyckning. Vid byggnation som
förutsätter vatten och avlopp följer dock av
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Möjligheten att stycka av och försälja den skulle
omintetgöras. Gothem Hinser 1:13, som ligger i
primär zon, skulle göras värdelös.

föreskrifterna att det krävs tillstånd för ny (enskild)
grundvattenbrunn och att avlopp inte kan lösas
enskilt genom ny infiltration inom den primära
zonen. Likaså kan avlopp inte lösas enskilt med
infiltration inom sekundär zon för anläggning som
omfattar vattentoalett.

4) Tillstånd skall fortsättningsvis beviljas för
avstyckning och fritidsbebyggelse efter sedvanlig
hemställan. Förbud skall alltså helt slopas. Det skall
tillåtas att vatten, antingen via egen borrad brunn
eller anslutning till det befintliga kommunala nätet
sker. Avlopp skall tillåtas i samma utsträckning som
gäller för övriga platser under Klart vattens direktiv.

4) Se svar 2 och 3 ovan. Möjlighet till anslutning till
kommunalt vatten avgörs av om kapacitet finns då
ansökan sker. Prövning av enskilt avlopp sker enligt
miljöbalkens regler. Krav enligt föreskrifterna
tillkommer då dessa är strängare än vad som gäller
enligt miljöbalken.

5) Riskbedömning av utsläpp från fritidshus måste
ses som absolut minimal. Det har tyvärr inte
preciserats vad som gäller för Åminnes primär-zonområde. Endast osakliga förbud har presenterats.

5) I föreskrifter anges enbart de begränsningar som
är nödvändiga, d v s förbud, anmälnings- och
ansökningsplikt. Se även svar 3. Vid prövning av
enskilt avlopp enligt miljöbalken görs ingen skillnad
på om bostaden ska används som fritids- eller
permanentbostad då användning av en bostad kan
ändras utan någon särskild prövning.

6) Det har i familjen funnits planer på att sälja
tomter i decennier. Förberedelser har vidtagits för
att kunna förrätta ansökningar om avstyckning. Bl a
har OSAB kontaktats om anslutning till deras
avloppsnät. Kommande intäkter på avstyckning och
försäljning är kopplade till framtida försörjning. Om
denna rättighet fråntas ska gottgörelse ske i
samma storleksordning som förlorat kapital.

6) Reglerna om ersättning för intrång i pågående
markanvändning m.m. finns i 31 kap. miljöbalken.
Enligt 31 kap. 4 § femte punkten miljöbalken har
fastighetsägare (eller rättighetshavare) rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras
inom berörd del av fastigheten (eller att mark tas i
anspråk), om beslutet gäller föreskrifter enligt 7
kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden.
Om en fastighetsägare anser sig ha rätt till
ersättning pga. skyddsföreskrifterna kan denna
väcka talan mot sökanden.
Talan ska enligt 31 kap. 13 § MB väckas inom ett år
från det ersättningsgrundande beslutet. Ersättningstalan kan antingen avse en bestämmelse i
skyddsföreskrifterna eller ett beslut av tillsynsmyndigheten med anledning av ansökan om tillstånd
(se 31 kap. 4-5 §§ MB). Ett yrkande om ersättnings
är följaktligen något som får framställas och
hanteras först när ett ersättningsgrundande beslut
har fattats.

Visby den 18 September 2020

Susanne Pettersson

Claudia Castillo

Avdelningschef
Vatten- och avloppssavdelningen

Projektledare
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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

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

18

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.
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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
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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).

28

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 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 visar de 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 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.
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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 anpassats
till att omfatta hela fastigheten. Detta för att undvika flera restriktionsnivåer
inom samma fastighet. För dessa mindre fastigheter (fritids- och bostadshusbebyggelse) som genomkorsas av den beräknade gränsen för skyddszonerna har
skyddsområdets administrativa gräns anpassats till den, i förhållande till uttagsbrunnarna, bortre fastighetsgränsen för att undvika risk för förorening av
grundvatten inom ett mindre avstånd än teoretiskt beräknande avstånd och
uppehållstider. Exakt var en verksamhet som kan förorena grundvatten sker
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inom en mindre privatfastighet är svår att reglera. Det teoretiska beräkningarna
av avstånden är ju även behäftade med en viss osäkerhet map bergets
heterogenitet. Anpassningen inom fastigheterna är således motiverat ur
risksynpunkt och syftet med skyddsområdet.


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.



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).
Även brand kan utgöra en risk för vattentäkten då spridning av föroreningar från
brandrester och brandrök kan ske till grundvattnet genom naturlig infiltration eller via
släckvatten.
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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.
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.
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- Ärtor – ämnet Basagran är inte lämpligt att använda inom
vattenskyddsområdet.
- 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).

60

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 och översvämningar

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.
Ökade vattenflöden och nederbörd medför ökade risker översvämningar och ökning av
havsnivån. Översvämning kan medföra bortspolning av föroreningar från pågående och
nedlagda verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag samt ökad
grumlighet i vattendragen. Vid översvämning och kraftiga skyfall finns även risk för
vattenansamling kring brunnar. Havsnivåhöjningar med översvämning som följd kan
medföra risker för saltvatteninträngning.
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.
Användandet av brandskum innehållande PFAS-ämnen (högfluorerade ämnen) innebär
en risk för vattentäkten. PFAS-innehållande brandskum är effektivt om
petroleumhaltiga produkter brinner. Enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) rekommendationer kan PFAS-innehållande brandskum vara användbart vid
större pölbrand och vid livräddning. Vid små pölbränder finns alternativ att använda.
PFAS-innehållande brandskum bör inte användas inom ett vattenskyddsområde. För att
säkerställa att så inte sker bör samverkan ske med räddningstjänsternas insatsplaner för
att begränsa mängden PFAS-haltigt brandskum vid eventuella brandbekämpningsinsatser inom eller i närheten av vattenskyddsområdet. Plan för hur förorenat
släckvatten (oavsett om det innehåller PFAS eller inte) kan samlas upp och omhändertas
bör även utarbetas.

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
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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.

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. Ett vedertaget sätt att utföra dikesrensningar är att lägga upp rensmassorna i
närheten av diket. Detta under förutsättning att dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
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
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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
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.
Risker vid översvämningar
Inga upplag av avfall eller förorenade massor eller annan miljöfarlig verksamhet är
kända längs med Gothemsåns sträckning inom tertiär zon varför risker för bortspolning
av föroreningar från uppströms närbelägna områden bedöms som begränsad. Då
kontakten mellan Gothemsån och grundvattenmagasinet är begränsad bedöms en ökad
grumlighet av Gothemsån inte heller påverka grundvattentäkten negativt. Hela området
präglas av Gothemsåns dalgång och omgivande marknivå sluttar ned mot sträckningen
av Gothemsån som omges av branta strandvallar. På grund av avrinningsförhållandena
bedöms således risken för vattenansamlingar kring brunnsområdena som begränsad vid
skyfall.
MSB:s karttjänst för kustöversvämning beskriver potentiellt översvämmande områden
relativt olika vattenståndsnivå i RH2000 (MSB, 2020). Vid en havsvattennivå på +2
konstateras att översvämmade landområden, på grund av de topografiska förhållande,
dock begränsas till Åminnes stränder samt att en zon på ett tiotal meter längs
Gothemsåns sträckning översvämmas. Effekten av havsvattennivåhöjningen sträcker sig
från nuvarande strandlinje och ca 1 km uppströms längs Gothemsåns sträckning. Dvs
översvämningar, pga havsnivåhöjningen, av Gothemsån begränsas till öster om
korsningen mellan ån och väg 146 varför de högre belägna brunnsområdena längre
uppströms Gothemsån inte berörs.
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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.
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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.

66

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.
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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:
Användning 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.

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.

68

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.
Husbehovsupplag för uppvärmning av
en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar,
timmer eller flis och GROT-upplag
förbjudet.
Primär skyddszon:
Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Sekundär skyddszon:
Ny infiltrationsanläggning av
avloppsvatten från vattentoalett, som kan
medföra förorening av yta- eller
grundvatten, är förbjuden.
Primär skyddszon:
Upplag av snö som kommer från
trafikerade ytor utanför primär skyddszon
är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade
massor är förbjudet med undantag av
massor från dikesrensning om dessa inte
är förorenade eller om föroreningsrisken
endast är ringa.
Nya permanenta upplag av avfall och
förorenade massor är förbjudet.

Tillfälliga upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll kräver tillstånd.
Sekundär och tertiär skyddszon:
Upplag av snö som kommer från
trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade
massor är förbjudet med undantag av
massor från dikesrensning om dessa inte
är förorenade eller om föroreningsrisken
endast är ringa.

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

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.
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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 och andra
dammbindningsmedel än vatten kräver
tillstånd.
Sekundär skyddszon:
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt
kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt och andra
dammbindningsmedel än vatten 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.

14§ Annan miljöfarlig
verksamhet
≈ samma

Primär zon:
Ny miljöfarlig verksamhet,
som innebär risk för yteller grundvattnet, är
förbjuden.
Sekundär zon:
Ny anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet,
kräver tillstånd.

15§ Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser
16§ Allmänna bestämmelser

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

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: Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är
att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den
bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av
produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och
inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska
behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre år,
eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett år.
Förorenade massor: Med förorenade massor avses massor från ett område, en deponi,
mark, grundvatten eller sediment som är så förorenat att föroreningshalterna påtagligt
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.
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.
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten: Anläggning för rening av avloppsvatten
genom sand eller gruslager som huvudsteg eller efterpolering.
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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.
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 eller markarbeten som
omfattar upptagande av mer än 200 m3 jordmassor. 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 samt uppställning av fordon
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.
Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

74

Uppställning av arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, över natten
eller längre utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade med skyddsanordning eller
om uppställning sker på plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.
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.
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:


punktbehandling av enskilda växter,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och



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
Användning av kemiska bekämpningsmedel som innebär lagring, utspädning,
blandning, påfyllning och rengöring av utrustning får endast ske på ett sådant sätt att
hela volymen kan omhändertas vid läckage.
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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, tvättkemikalier, PFAShaltigt brandskum, 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.
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 § Upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT
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, flis och GROT förbjudet.
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Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader är tillåtet.
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, flis och GROT 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.
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 som kommer från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
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, under kortare tid än 12 månader, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär och tertiär skyddszon
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
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Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
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 och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.
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.
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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.
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.
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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
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 bör 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.
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Deponering av muddermassor
Deponering av muddermassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt vilket
framgår av 29 kap. 18, 19 och 22 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
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.
Förebyggande av brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand, vilket framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
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.
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
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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.
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.
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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
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Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2020
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att revidera delegationsordningen med tillägg
under punkt 7.3: Beslut om anslutning av kommunala avfallstjänster.

 att kommentaren under punkt 9 stryks:
* Strategiska objekt hanteras av RS, se TN:s reglemente 2 § punkt 5 och 6.

Sammanfattning

Tillägg avseende kommunala renhållningstjänster
Avfallsavdelningen behöver få ett tillägg till delegationsordningen. Bakgrunden till
detta är en dom från mark- och miljödomstolen som påvisar behovet av att
handläggare, på delegation av nämnden, kan pröva huruvida en fastighet ska vara
ansluten till kommunala avfallstjänster eller ej i enlighet med avfallsföreskrifterna 9 §.
9 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under det kommunala ansvaret ska lämnas till
renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade
avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats som anvisas i
bilagan. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansvarig för hanteringen av avfallet innan det
överlämnas till Region Gotland eller renhållaren, är fastighetsinnehavaren till fastigheten där avfallet
uppkommer. Ej bebyggda fastigheter och fastigheter med bostadsbyggnad som inte är i beboeligt
skick och som inte nyttjas för ändamål som ger upphov till hushållsavfall, omfattas inte av
renhållningsskyldigheten.
Handläggare ska alltså utföra en prövning av fastighetens bebyggelse, skick,
beboelighet och nyttjande för att bedöma om hushållsavfall uppstår och
(obligatorisk) kommunal avfallstjänst är nödvändig. Prövningen är ett beslut som
skall kunna överklagas..
Avfallsavdelningen kan inte starta abonnemang och ansluta fastigheter till de
kommunala avfallstjänsterna utan denna ändring. Det har felaktigt hanterats som
verkställande av taxa och föreskrift fram tills nu.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/11

Den föreslagna delegationen, ”Beslut om anslutning av kommunala avfallstjänster”
innebär alltså att handläggare ges rätt att pröva och besluta i handläggningsärenden
avseende 9 § i avfallsföreskrifterna.
Övrig redaktionell ändring
Förvaltningen har identifierat att en mindre redaktionell ändring behöver göras till
följd av tidigare revideringar i regionstyrelsens reglemente.
Kommentaren under punkt 9 stryks:
* Strategiska objekt hanteras av RS, se TN:s reglemente 2 § punkt 5 och 6.

Bedömning

Barn- och genusperspektiv –ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv - ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys - Arbetet effektiviseras vilket kapar ledtider, skapar
tydlighet och sparar pengar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-24
Tekniska nämndens delegationsordning- arbetsmaterial
Dom från mark- och miljödomstolen
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Allmänna bestämmelser

Delegation av beslutanderätt syftar till att:
-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Delegat

Kommentar

1) Administrativa ärenden

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

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

TN Ordförande
Ersättare:
Vice Ordförande

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

1.11 Med stöd av § 22 Reglemente med
allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder
delegeras behörighet att underteckna
skrivelser, avtal och överenskommelser
inom Tekniska nämndens och
teknikförvaltningens ansvarsområden.

Förvaltningschef

1.12 Rätt att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av
personuppgifter delegeras till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering.

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

1.17 Rätt att göra redaktionella ändringar till
tekniska nämndens delegationsordning.

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Kommentar

Behörigheten
motsvarar att vara
firmatecknare för
Tekniska
nämnden och
teknikförvaltningens
ansvarsområden.
Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF

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

2) Upphandling

2.1 Beslut om upphandling mer än 68 pbb
upp till 1 124 pbb

TN au
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Ärende/Lagrum

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

Delegat

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Kommentar
2.4:
- Undertecknande av
avtal regleras i RS:s
reglemente § 22. Se
även punkt 1.11
- Krav på finansiellt
igångsättningstillstånd av RS finns
på belopp över 3
miljoner kr.
-Ett prisbasbelopp
(pbb) är 2020 47 300
kronor.
-Vid återrapportering
till nämnd gäller
nedre beloppsgräns
15 pbb förutom vid
konsultupphandling,
då gäller 2 pbb.

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

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

3) Gatu- och trafikärenden

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

Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

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

Trafikplanerare

3.3 Beslut om undantag för vissa
bestämmelser i trafikförordningen och
lokala trafikföreskrifter (dispenser) 13 kap
3-4 §§ TrF
3.4 Beslut om nivå för parkeringsavgift inom
den taxa som beslutats av
Regionfullmäktige

Trafikplanerare

3.5 Yttrande angående
trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter,
enligt TrF.
3.6 Besluta i ärenden enligt Lagen om
flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och
Förordning om flyttning av fordon i vissa
fall.
3.7 Beslut om intag och borttagning av
enskilda vägar för regionalt underhåll
enligt regler av antagna av fullmäktige.
3.8 Beslut om vägmärken som inte kräver
lokal trafikföreskrift, vägmarkeringar och
andra trafikanordningar, 1 kap 6 § VMF.
3.9 Beslut i ärenden rörande
lokaliseringsmärken, enligt VMF.
3.10 Beslut om trafikanordningsplan vid
vägarbete, enligt VGL.
3.11 Beslut om grävtillstånd på allmän plats,
enligt VGL.

Kommentar

Ersättare:
Enhetschef

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

4) Offentlig, allmän plats

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

Handläggare
Ersättare:
Enhetschef
Enligt
Handläggare markoch stadsmiljöenheten. konsekvenstrappa,
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar
antagen 2017-1214, TN § 302

5)

Färdtjänst, Riksfärdtjänst,
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad/Allmän
kollektivtrafik och Sjukresor

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

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

Ersättare:
Avdelningschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten

Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

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

Delegat

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Innan beslut
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten informeras
Förvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
(enligt riktlinjer)
Innan beslut
Enhetschef
informeras TN
(enligt riktlinjer)
Ersättare:
Avdelningschef

Trafikplanerare
Ersättare: Enhetschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare: Enhetschef

6) Vatten, avlopp

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

*se även punkt 13 i bilaga.

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

7) Avfallshantering

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

Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef
Avfallstekniker
Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

7.3 Beslut om anslutning av kommunala
avfallstjänster enligt avfallsföreskrifterna,
§9

Delegat

Kommentar

Handläggare avfall
Ersättare: Enhetschef

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

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

Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Hyreshandläggare,
förvaltare, FFA
Ersättare
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

* Strategiska
objekt hanteras
av RS, se TN:s
reglemente 2 §
punkt 5 och 6.

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

9.1 besluta i ärenden om köp, försäljning,
byte och avtal om fastighetsreglering
avseende regionens fasta egendom upp till
tio prisbasbelopp, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram, andra riktlinjer och
villkor i övrigt
9.2 besluta i ärenden om att utarrendera,
eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom, högst 5 år med undantag av 9.3
9.3 besluta om upplåtelse av servitut,
ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning
9.4 beslut om upphävande av rättighet som
belastar regionens fasta egendom
9.5 besluta i ärenden om att arrendera eller
på annat sätt nyttja annans fasta egendom i
högst 5 år med undantag av 9.6

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
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Ärende/Lagrum

9.6 besluta i ärenden om att nyttja annans
fasta egendom genom servitut, ledningsrätt
eller deltagande i gemensamhetsanläggning
9.7 beslut om upphävande av rättighet som
gäller till förmån för regionen eller regionens
fasta egendom
9.8 bereda och verkställa regionstyrelsens
beslut i fråga om exploatering,
tidsbegränsade markoptioner (s k
markanvisningsavtal) och exploateringsavtal
9.9 ansöka om och företräda regionen vid
lantmäteriförrättningar med undantag av 9.1

Delegat

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

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

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

TN-ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef

11) Organisatoriskt miljöansvar

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

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef
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med, enligt SFS 1998:901, § 4, Fördelning
av det organisatoriska ansvaret
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Delegat

Kommentar

12) Personaldelegation

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

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

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

Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

12.12 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Förvaltningschef

12.13 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.14 Övriga medarbetare

Förvaltningschef
Förvaltningschef
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Ärende/Lagrum

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

<Metadata::Dokumentbeteckning>

Delegat

Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Rs
Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Beslut om avgångsvederlag
12.25 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef

Beslut om ledighet och förmån vid
facklig utbildning

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

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

Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Förvaltningschef
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12.26 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Kommentar
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

12.27 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.28 Övriga medarbetare

Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till avdelningschef
Vidaredelegerat
till enhetschef

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

Förvaltningschef

Respektive
chef/arbetsledare

Bilagor
1) Sammanställning riktlinjer och regelverk.
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Bilaga 1:
Sammanställning av TN antagna riktlinjer och regelverk
Nr

1

2
3

4
5

Ärende

Reducering av
brukningsavgiften för vatten
och avlopp med anledning av
läckage och liknande enligt
regler från TN
Regler för ersättning för
onyttig VA-anläggning
Bidrag för omkoppling av
dagvatten från
spillvattenledning
Tillstånd för boendeparkering
Anvisning för avrop för på
ramavtal
Se punkt 2.7

Beslut riktlinjer

Beslut TN § 283, 2014-12-18

Beslut TN § 15, 2020-01-29
Beslut TN § 95 Ekonomiskt bidrag för
separering av dag- och dräneringsvatten
TN 2014/818
Beslut i TN § 52/2012
”Boendeparkering” 2012-03-28
1. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får göra avrop från ramavtal i ett
teknikområde upp till 34 prisbasbelopp
2. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får i ett projekt som innebär en
kombination av flera teknikområden
göra avrop upp till max 68
prisbasbelopp. Om oförutsedda
kostnader uppkommer i ett projekt som
medför att gränsen överskrids ska
nämnden informeras
3. Ett kombinerat avrop i enlighet med
punkt 4.2 som beräknas överstiga 68
prisbasbelopp skall genomföras med ny
offentlig upphandling, alternativt LUF,
lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/2819
24 augusti 2020

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att vård hos annan vårdgivare
enligt vårdgarantin inte ska medföra någon extra kostnad för patienten.
Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att egenavgift för sjukresa
enligt vårdgarantin ska vara samma egenavgift som sjukresa på Gotland.

Sammanfattning

Ärendet initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) ledningsgrupp som
190522 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen
gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor
utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av
specialistvård.
För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om
regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är
316 kronor/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kronor/år. Dessa avgifter
gäller såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.
Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras
inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra
kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands
hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av
vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information
finns på SKLs hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”
När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får hen beskedet att
egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900
kronor.
Patienter har, till HSF direkt och till Patientnämnden, framfört att detta förfarande
strider mot gällande lag.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Ärendebeskrivning

När Regionen inte har möjlighet att tillgodose en patients behov av vård inom
vårdgarantin finns möjlighet för patienten att få vården i en annan region. Enligt
Hälso- o sjukvårdslagen ska patienten i sådant fall inte drabbas av extra kostnader.
Vad dessa kostnader innefattar är inte specificerat i lagen.
I dagsläget får patienter som är folkbokförda på Gotland och behöver resa till en
annan region för att erhålla vård enligt vårdgarantin betala en egenavgift för
sjukresan. Förutsättningarna ser olika ut i landets regioner och i en del regioner har
egenavgiften tagits bort helt. Ledningsgruppens resonemang är att alla patienter har
en kostnad för sjukresa, oavsett om de bor på Gotland eller inte, men att patienter
som behöver resa till en annan region för att få vård enligt vårdgarantin bör
behandlas som om de skulle få vården på Gotland.
Sjukresor regleras i Lag (1991:419) om resekostnadsersättningar vid sjukresor.
Egenavgifterna för sjukresor beslutas av Region Gotland och finns i styrdokumentet
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor.
Bedömning

Rutinen vid bokning av resor enligt vårdgarantin är felaktig. Ingen egenavgift ska
utgå för den del av resa som sker från Gotland till fastlandet.
HSF ansvarar för bokning, kostnader och intäkter (egenavgiften) i samband med
utomläns sjukresor.
TKF ansvarar endast för reglementet och taxan för utomläns sjukresor.
HSF:s ledningsgrupps förslag till ändring av taxa för egenavgift när det gäller
vårdgarantin bör ändras så att patienten endast betalar egenavgift för sin resa på
Gotland.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet underlättar för de brukare på hela Gotland
som berörs av vårdgarantin.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör de brukare på hela Gotland som berörs av
vårdgarantin.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär inga ökade kostnader för
tekniska nämnden. De ökade kostnaderna hamnar hos hälso-sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2559
26 augusti 2020

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum TN och AU 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner sammanträdesplanen för 2021.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för tekniska
nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott för 2020. Alla möten är på onsdagar
om inget annat anges.
Januari:

TNAU

20/1

TN

28/1 TORSDAG

Februari:

TNAU

3/2

TN

17/2

Mars:

TNAU

17/3

TN

31/3

April:

TNAU

15/4 TORS TN

27/4 TISDAG

Maj:

TNAU

6/5 TORS

TN

19/5

Juni:

TNAU

9/6

TN

23/6

September:

TNAU

2/9 TORS

TN

15/9

Oktober:

TNAU

6/10

TN

20/10

November:

TNAU

9/11 TIS

TN

25/11 TORSDAG

December:

TNAU

2/12 TORS TN

16/12 TORSDAG

Bedömning

Hänsyn har tagits till regionstyrelsens sammanträdesplan.
Nämnden sammanträder inte i augusti.
Barn- och genusperspektiv – påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv - påverkas inte.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2559

Ekonomisk konsekvensanalys – Tekniska nämnden har en tilldelad budget för
sammanträden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2734
22 september 2020

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Motion. Cykelinfrastruktur
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Vänsterpartiet yrkar på:
- Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om
investeringar tas.
- Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förslagen i motionen är relevanta. Med
anledning av tidigare investeringsstopp och resursbrist finns ett behov av att gällande
cykelplan revideras och aktualiseras. Det bör göras i samband med att en ny
översiktsplan för Gotland tas fram. I revideringsarbetet behöver cykelplan också
kompletteras och inkludera cykelplaner för övriga tätorter.
I väntan på att en ny cykelplan tas fram kan cykelinfrastruktur fortsätta att byggas ut
enligt intentionerna i gällande cykelplan som antogs 2015.
Barn- och genusperspektiv –Bidrar till bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och
tillgänglighet för alla invånare och besökare på Gotland..
Landsbygdsperspektiv – Förslaget inkluderar Visby och övriga tätorter.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ju fler som cyklar desto mindre slitage på vägarna
samt mindre mängd utsläpp från motorfordonstrafiken.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tjänsteskrivelse 2020-09-22
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/2734

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion:
Investera i cykelinfrastruktur
för att öka cyklandet och
stimulera ekonomin
15 juni 2020

Ett sätt att motverka de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och den
lågkonjunktur som vi är på väg in i är att investera i ny infrastruktur. Samtidigt
pågår en klimatkris som behöver angripas på många sätt för att lösas. En åtgärd
som bidrar till att lösa båda problemen är att se till att de investeringar som
genomförs är hållbara och framåtsyftande.
I cykelplanen för Visby som Region Gotland tog fram 2015 finns ett antal
investeringar i infrastruktur som behöver genomföras för att underlätta
cyklandet i Visby. Under arbetet med cykelplanen för Visby beslutades också
att det skulle göras liknande planer för övriga tätorter på Gotland. När dessa
tagits fram kan man anta att det även där behöver göras investeringar i
infrastruktur.
Genom att genomföra dessa investeringar skulle ekonomin stimuleras både på
kort och lång sikt. På kort sikt genom de effekter investeringar omedelbart får
på näringslivet och på lång sikt genom att övergången till mer cyklande ger
stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av bättre folkhälsa och
minskade utsläpp.
De samhällsekonomiska vinsterna av cykling har undersökts av många, en
sammanställning av länkar finns här: https://cykelframjandet.se/ekonomi/
Vänsterpartiet yrkar därför:
-Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när
beslut om investeringar tas.
-Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1238
17 september 2020

Anna Viman

Tekniska nämnden

Medborgarförslag- Solcellspark på gamla soptippen i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren tycker att man skall bygga solcellspark på gamla soptippen i Visby.
Tillfrågas skall lokala installatörer göras för jobbet tex. Elians, GEAB, Svenska
solcellsgruppen, eller någon annan lokal aktör.
CO2 klimatkompenserat skall ha prioritet eller vara en viktig avgörande faktor i
projektet.
Bedömning

Teknikförvaltningen är fortfarande i skedet där delar av Visby deponin skall
efterbehandlas. Framtida användning av deponiområdet är inte klart men inkommit
förslag kommer att tas i beaktande inte bara i Visby utan även på övriga deponier.
Barn- och genusperspektiv Att minska användning av fossila bränslen möjliggör
ett hållbart samhälle för framtida generation.
Landsbygdsperspektiv Förslaget rör endast Visby deponi.
Ekonomisk konsekvensanalys I nuvarande budget finns inte anslag för
solcellspark.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Medborgarförslag 2020-04-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-03-10 21:34

Ärendenummer
#20294

Sida
1(1)

Inskickat av: Göte Tomas Henry Eriksson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att man skall bygga solcellspark på gamla soptippen i visby.
Tillfrågas skall lokala installatörer göras för jobbet tex. Elians, GEAB, Svenska solcellsgruppen, eller någon annan lokal aktör..
Beskrivning och motivering
Co2 klimatkompenserat skall ha prioritet. eller vara en viktig avgörande faktor i projektet..

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
Göte Tomas Henry Eriksson
Adress
ATLINGBO KYRKLASSE 507

Postnummer och ort
622 40 Romakloster

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/724
23 september 2020

Susanna Collin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag Snäck-camping
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår följande.
”Stycka av tomter och sälj med förbehåll:
Villorna ska byggas med en uthyrningsdel. ( se Vibblemodellen, Pigges krav)
Då blir området en levande plats året om.
Vinst:
att man slipper skadegörelse, ( om det står tomt eller bara studenter.
Även bofasta kan få havsutsikt.
Kräva att de som köper tomt och bygger, är folkbokförda på gotland,
vidareförsäljningklausul till enbart bofast dvs betalar skatt på
gotland.
Kommunen får in mer skattepengar, om man inte bara kortsiktigt tänker på att sälja,
få in engångssumma.
Tror att enskilda tomter, även om tomterna, säljs till bra pris, så att gotlänningar har
råd att köpa.
Betalar man skatt på gotland, kommer det att löna sig i längden.
Är så trött på att, vi, dvs politikerna som vi "valt" säljer ut Gotland kortsiktigt.
Skattepengar är också pengar.”
Förslagsställaren föreslår att området som inrymmer campingplats vid Snäckviken
styckas av och säljas som villatomter där villorna inrymmer en uthyrningsdel. Enligt
förslagsställaren innebär detta en rad fördelar som en levande plats året om, man
slipper skadegörelse, bofasta får havsutsikt mm.
En detaljplan som anger att området även fortsättningsvis ska användas för camping,
hotell mm antogs 2018-06-28. Föreslagen användning för villabebyggelse strider mot
den antagna detaljplanen.
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Bedömning

En detaljplan som anger att området även fortsättningsvis ska användas för camping,
hotell mm antogs 2018-06-28. Föreslagen användning för villabebyggelse strider mot
den antagna detaljplanen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-23
Medborgarförslag 2020-01-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Datum
2020-01-30 10:13

Ärendenummer
#19132

Sida
1(1)

Inskickat av: ELISABET HERLITZ

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Snäck-camping
Beskrivning och motivering
Stycka av tomter och sälj med förbehåll:
Villorna ska byggas med en uthyrningsdel. ( se Vibblemodellen, Pigges krav)
Då blir området en levande plats året om.
Vinst:
att man slipper skadegörelse, ( om det står tomt eller bara studenter.
Även bofasta kan få havsutsikt.
Kräva att de som köper tomt och bygger, är folkbokförda på gotland, vidareförsäljningklausul till enbart bofast dvs betalar skatt på
gotland.
Kommunen får in mer skattepengar, om man inte bara kortsiktigt tänker på att sälja, få in engångssumma.
Tror att enskilda tomter, även om tomterna, säljs till bra pris, så att gotlänningar har råd att köpa.
Betalar man skatt på gotland, kommer det att löna sig i längden.
Är så trött på att, vi, dvs politikerna som vi "valt" säljer ut Gotland kortsiktigt.
Skattepengar är också pengar.

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
ELISABET HERLITZ
Adress
SMEDJEGATAN 5 LGH 1101

Postnummer och ort
621 55 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

