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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under oktober månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 6 bifall.
Avtal annan fakturamottagare för VA avgifter: 6 bifall.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 27 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 30 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 11 bifall, 1 avslag.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 2 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 1 ärende.
Begagnande av offentlig plats för offentlig tillställning: 1 ärende.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 4 ärenden.
Torgplats: 1 tillstånd.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 37 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 15 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 33 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 5 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende trafik: 7 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 4 ärenden.
Övriga markärenden: 2 ärenden.
VA ansökan: 2 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 4 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 14 bifall.
Grävtillstånd: 15 bifall, 13 avslag.
TA-planer: 26 bifall, 16 avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 50 bifall.
Färdtjänst: 51 bifall, 8 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 39 bifall.
PRH Förare: 20 bifall.
PRH passagerare: 6 bifall, 6 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 3 bifall.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 8 ärenden.
Upphandling: 1 ärende.
HR beslut angående personal: 3 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 25 oktober 2021

TNau/TN November 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen November 2021
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev
Ä

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Höst 2022
(Höst 2021)

TN

Höst 2022
(Höst 2021)

Drift/underhåll
högspänningsanl.

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

Entreprenad

TKF

Sept 2021
(Maj 2021)

TN

Jan 2022
(Nov 2021)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Maj 2021)

Entreprenad

TKF

TNau

Entreprenad

TKF

Juridiska tjänster

Ramavtal

TKF

Sept 2021
(Juni 2021)
Sept 2021
(Feb 2021)
Okt 2021

TNau/TN

Dec 2021
(Nov 2021)
Dec 2021
(Sept 2021)
Feb 2022

Konsulter projektering
gata/mark
Slite deponi, utbyggnad
celler
Rävhagen fotbollsplan
sanering och konstgräs
Högbyskolan ombyggnad
kök, Hemse
Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Fastighetsutvecklingsplan
Visby lasarett
Entreprenadbesiktning

Ramavtal

TKF

Juni 2021

TNau

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

Entreprenad

TKF

Okt 2021
(Sept 2021)
Sept 2021
(Aug 2021)
Okt 2021

TN

Nov 2021
(Juni 2021)
Dec 2021
(Nov 2021)
Nov 2021
(Okt 2021)
Dec 2021

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021

Entreprenad

TKF

Oklart

TN

Konsult

TKF

Höst 2021

TN

Nov 2021
(Okt 2021)
2021/2022

Ramavtal

TKF

TNau

VA-ledningar Garda Ljugarn
Slamfordon

Ä

VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC

TN

TN

Ä

Konsulter Brand

Ramavtal

TKF

Okt 2021
(Sept 2021)
Jan 2022

Ä

Konsulter Arkitekt

Ramavtal

TKF

Mars 2022

TNau

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021
(Nov 2021)
Mars 2022
(Feb 2022)
Juni 2022
(Maj 2022)
Nov 2021

Entreprenad

TKF

Jan 2022

TN

Mars 2022

Ramavtal

TKF

Maj 2021

TNau

Nov 2021

LSS-boende Terra Nova
Visby
Alléskolan nybyggnad
Visby
Matavfallspåsar

TNau
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Ä

Teknikområde målning

X

Fårösund ARV
förbättringar
Bergkross och åsgrus

X
X

Korttidsinhyrning av lastoch kranbilar med förare
Lågspänningsställverk
Visby lasarett

Ramavtal

TKF

Sept 2021

TNau

Nov 2021
(Dec 2021)
Jan 2022

Entreprenad

TKF

Nov 2021

Ramavtal

TKF

TN

Nov 2021

Ramavtal

TKF

TN

Dec 2021

Entreprenad

TKF

TN

Juni 2022

Mars 2022

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

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4215
18 oktober 2021

Anne Nygren

Tekniska nämnden

Upphandling - Visby Stickerskan 17 LSS-boende
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att tilldela xxx .
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Socialförvaltningen ser ett ökat behov av LSS-boende i Visby (LSS står för Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade). Dagens kö visar på ett behov av
boenden och enligt prognos finns ett ökat behov i framtiden. Region Gotland äger
en tomt på Terra Nova-området i Visby (Stickerskan 17), där Regionen tidigare har
gjort en upphandling för inhyrning av ett nytt boende med extern fastighetsägare.
Upphandlingen är avbruten och beslut har tagits att bygga i egen regi.
Syftet är att tillgodose det ökade behovet av gruppboende LSS i Visby. Genom att
tillgodose och öka antalet platser kommer en god boendemiljö för målgruppen
fastställas.
Socialförvaltningen vill att teknikförvaltningen uppför ett LSS-boende med 6
lägenheter utifrån framtaget funktionsprogram. Projektmål är nybyggnation av ett
gruppboende LSS med 6 st. platser enligt funktionsprogrammet.
Önskas klart för inflyttning under år 2022 (justerats till Q1 2023, med anledning av
projektering och upphandlingstider).
Bedömning

X anbud har inkommit.
Utvärdering/prövning av anbud: Grunden för antagande av anbud är det för
beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/4215

Barn- och genusperspektiv –Boendet är riktat till personer med särskilda behov.
Landsbygdsperspektiv – Boendet ska byggas i Visby, Terra Nova, men de boende
kan komma från hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Projektet ryms inom projektbudget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-18
Finansiellt igångsättningstillstånd 2021-10-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3012
28 oktober 2021

Anders Flodman

Tekniska nämnden

Visby lasarett: Uppförande av modulbyggnad
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnder beslutar att anta anbud från XXX
Org nr: XXX och begär samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd från
Regionstyrelseförvaltningen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

För att frigöra utrymme på Visby lasarett planeras för att placera en paviljongslösning
i anslutning till lasarettet. En upphandling är genomförd där intentionen var att hyra
paviljonger. Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg
behovsuppfyllnad, beslut fattades om att avbryta upphandlingen.
Den planerade paviljonglösningen är en tillfällig, om än relativt långsiktig lösning
medan flertalet utredningar pågår gällande utbyggnad av lasarettet. Dessa utredningar
tillsammans med befintlig lokalförsörjningsplan, den nya versionen av
rekommendationen ”det robusta sjukhuset” med mera, ska vara ett stöd i att komma
fram till vilka alternativ av utbyggnad av Visby lasarett som är möjliga och
tillfredsställer verksamheternas lokalbehov. Den planerade paviljongslösningen är
således endast en tillfällig lösning, främst för att möjliggöra utökade lokaler för
akutmottagningen som är i akut behov av detta men också för att möjliggöra
hemtagning av PCI-verksamheten (PCI är en förkortning för Percutan Coronar
Intervention och är ett samlingsnamn för behandlingar som öppnar upp
förträngningar i blodkärl med hjälp av en kateter).
Efter genomgång av material kopplat till det tidigare anbudet och beräkning av
kostnader framgår en tydlig bild av att ett köp av paviljongslösning är betydligt mer
ekonomiskt fördelaktigt än en hyreslösning. Den bedömda investeringsutgiften för
köp av paviljonger är 85 miljoner, tidigare beviljade investeringsmedel uppgår till 15
miljoner. Mot bakgrund av detta har Hälso-och sjukvådsnämnden äskat och tilldelats
tilläggsanslag om 70 miljoner kronor, se 2021-09-20 RF § 134, för köp av paviljonger.
Teknikförvaltningen har för att genomföra uppdraget valt att gå ut med en
upphandling av totalentreprenad. Förfrågningsunderlag i form av programhandling
inkl. ritningar har tagits fram tillsammans med verksamheten och ramavtalskonsulter.
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Tjänsteskrivelse
TN 2021/3012

Entreprenaden upphandlas på fastpris utan indexreglering. Grunden för antagande
av anbud är det för Region Gotland ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vad gäller
pris.
Bedömning

Vid anbudstidens utgång 17 november 2021 hade XXX (X) anbud inkommit.
Teknikförvaltningens bedömning är att X anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet, se bilaga anbudsutvärdering daterad 2021-11-XX
Konsekvenser för genomförandet:
Då Region Gotland aktivt kommer delta i utformning och projektering av tänkta
lokaler kommer vi ges möjlighet att utforma lokaler som kan kopplas till uppställda
mål.
Ekonomisk konsekvensanalys
Vinnande anbud redovisar entreprenadsumma X kronor. Preliminär tillkommande
uppskattade byggherrekostnad ca X kronor.
Tilldelad budget är 85 miljoner kronor.
Driftkostnadskonsekvenser av investeringen finansieras inom hälso- och
sjukvårdsnämndens driftbudget, se 2021-09-20 RF § 134
Barn- och genusperspektiv
Genom att tillskapa lokaler i paviljong möjliggörs b.la. utökning av
akutmottagningen. I den utökade akutmottagningen tillskapas bättre möjligheter för
separerat väntrum och flöde för barn, samt möjlighet att separera offer och
gärningsmän. För verksamheten på barn- och ungdomsavdelningen fyller utemiljön
och lekplatsen en mycket viktig funktion. I projektet ingår det att se på en lösning
för att ersätta den förlorade utomhusytan som paviljongen tar i anspråk.
Landsbygdsperspektiv
Beslutet rör hela Gotland.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2021-10-28
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/706
22 oktober 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Försäljning av Öja Ockes 1:29
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Öja Ockes 1:29 för en köpeskilling om 3 000 000 kronor och med
villkor i enlighet med köpekontrakt.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2020-02-17, §14, tekniska nämnden i uppdrag att förbereda
och starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29. Förvaltningen
presenterade förutsättningar och alternativ för försäljning till Tekniska nämnden
2021-03-31, TN§74. Tekniska nämnden beslutade då att försäljning ska ske med
villkor om fastighetsbildning och vitesbelopp på 1 miljon kronor.
Regionens ramavtalsupphandlade mäklare , Fastighetsbyrån på Gotland, har fått i
uppdrag att sälja fastigheten med ovan nämnd villkor. Försäljningen påbörjades i juli
2021 och avslutades en månad senare.
Utgångspriset bedömdes av mäklare till 1 500 000 kronor. Köpekontrakt har tecknats
med köparen, som är en juridisk person, till 3 000 000 kronor. Köpet innehåller
villkor om att fastigheten delas till minst 4 tomter för småhusbebyggelse.
Ärendebeskrivning

Fastigheten Ockes 1:29 är 9 420 kvm och ligger i norra delen av Burgsvik. Gällande
detaljplan från 1953 medger friliggande bostadsbebyggelse utan begränsning av
tomtstorlek. Angränsande fastigheter på norra sidan om Lillvägen har tidigare delats
upp i 5-6 mindre tomter vilket bör vara möjligt även för Ockes 1:29.
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/706

Öja Ockes 1:29 markerad med gult

Vatten och avlopp finns i Lillvägen fram till fastighetsgräns.
Tekniska nämnden har tidigare beslutat att avstå från genomförande i egen regi som
skulle kunna ge 4-6 färdiga småhustomter för försäljning på öppen marknad. Skälet
var att genomförandet tar tid, kräver resurser och innebär ett visst risktagande inför
återbetalning av investeringen. För att erbjuda färdiga tomter för försäljning krävs
investeringar av ledningsdragning fram till varje fastighet, anläggande av gemensam,
enskild gata på kvartersmark samt fastighetsbildning för avstyckning,
gemensamhetsanläggning (gata) och ledningsrätt (va-ledningar).
För att säkerställa genomförandet ingår ett vitesbelopp om 1 miljon kronor kopplat
till att fastighetsbildning genomförs inom utsatt tid som är tre år. Avsikten med det
relativt höga vitesbeloppet är att uppdelning av fastigheten i minst 4 tomter för
bostadsändamål kommer att ske.
Bedömning

Förvaltningen bedömer i samråd med fastighetsmäklaren att lämnade bud har varit
marknadsmässiga och att försäljning har skett i konkurrens. Förvaltningen bedömer
att försäljningen uppfyller tekniska nämndens tidigare beslut, övriga ställda riktlinjer
och policyer. Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att
godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Öja Ockes 1:29 med
köpeskilling och villkor i enlighet med köpekontraktet.
Landsbygdsperspektiv
Fler boende i Burgsviks samhälle bidrar till en positiv utveckling av tätorten och ger
större underlag för samhällsservice i olika former.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget bidrar till goda förutsättningar att påverka närmiljö, fritid och utbud ur
barn- och genusperspektiv.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/706

Ekonomisk konsekvensanalys
Regionenen har redan nedlagda investeringar i infrastruktur. Bostadsbyggande
kommer att ge återbetalning för va-nätets kostnader. Övriga exploateringskostnader
kommer i sin helhet att bäras av köparna till blivande tomter.
Överlåtelse av fastigheten minskar förvaltnings- och administrationskostnaderna och
kan bidra till inflyttning till såväl Burgsvik som till Gotland.
Beslutsunderlag

RF §14 2020-02-07
TN§74 2021-03-31
Tjänsteskrivelse 2021-10-22
Köpekontrakt

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-03-31

TN § 74

TN § 74

Försäljning av Öja Ockes 1:29

TN 2020/706
TN AU § 63

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att starta försäljning av Öja Ockes 1:29 med villkor om
fastighetsbildning och vitesbelopp 1 miljon kronor.

Regionfullmäktige gav 2020-02-17, §14, tekniska nämnden i uppdrag att förbereda
och starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29. Fastigheten omfattar
ca 9 400 kvm och kan delas i 4-6 tomter för friliggande bebyggelse. För att erbjuda
färdiga tomter för försäljning krävs investeringar av ledningsdragning fram till varje
fastighet, anläggande av gemensam, enskild gata på kvartersmark samt
fastighetsbildning för avstyckning, gemensamhetsanläggning (gata) och ledningsrätt
(va-ledningar).
Förvaltningen har haft kontakt med fastighetsmäklare som uppger att efterfrågan på
tomtmark i Burgsvik är god men med tyngd på tomter för fritidsändamål. Mäklaren
uppskattar ett rimligt försäljningsvärde till ca 3-400 000 kronor per tomt.
En grov kalkyl över investeringskostnader landar på 1,3 – 1,6 miljoner kronor. Ett
genomförande i egen regi riskerar att bli utdraget i tiden såväl för utförande som
försäljning. Förvaltningen föreslår därför att fastigheten utbjuds i sin helhet med
villkor om att fastighetsbildning med 4-6 tomter ska vara genomförd inom 3 år. För
att säkerställa genomförandet föreslås ett vitesbelopp om 1 miljon kronor kopplat till
att fastighetsbildning genomförs inom utsatt tid. Avsikten med det relativt höga
vitesbeloppet är att säkerställa en uppdelning i minst 4 tomter för bostadsändamål.
Tänkbara köpare kan vara byggnadsfirma, fastighetsutvecklare alternativt en eller
flera enskilda personer som förvärvar gemensamt för uppdelning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att flera tomter kan utbjudas till försäljning snabbare
om genomförandet sker efter överlåtelse till en köpare. Genomförande i regionens
egen regi ger sannolikt längre tidsåtgång, investeringar ska göras i förtid med ovisshet
om när och i vilken omfattning återbetalning sker. Uppdelning av den större
fastigheten till flera säkerställs genom att fastighetsbildning är ett villkor för
överlåtelsen.
Landsbygdsperspektiv
Fler boende i Burgsviks samhälle bidrar till en positiv utveckling av tätorten och ger
större underlag för samhällsservice i olika former.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-03-31

TN § 74

Barn- och genusperspektiv
Förslaget bidrar till goda förutsättningar att påverka närmiljö, fritid och utbud ur
barn- och genusperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Regionenen har redan nedlagda investeringar i infrastruktur. Bostadsbyggande
kommer att ge återbetalning för va-nätets kostnader. Övriga exploateringskostnader
kommer i sin helhet att bäras av köparna till blivande tomter
Överlåtelse av fastigheten minskar förvaltnings- och administrationskostnaderna och
kan bidra till inflyttning till såväl Burgsvik som till Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att starta försäljning av Öja Ockes 1:29 med villkor om
fastighetsbildning och vitesbelopp 1 miljon kronor.
Beslutsunderlag

RF §14 2020-02-07
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2966
20 oktober 2021

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Remiss Riksintresseprecisering för Visby hamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämnar det till
regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Trafikverket har skickat en remiss Riksintresseprecisering för Visby hamn.
Visby hamn är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enlig 3 kap 8§
miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket har i samverkan med länsstyrelsen på
Gotland
samt med stöd av Region Gotland och Sjöfartsverket, tagit fram en precisering av
riksintresset. Hamnen har inte tidigare preciserats.
Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av
påverkansområden och mark- och vattenanspråk. Den ska tjäna som ett underlag för
kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters
handläggning som berör riksintresset.
Bedömning

Teknikförvaltningens hamnchef, markingenjörer och trafikplanerare har tagit del av
remissen och har inget att tillföra. Region Gotlands hamnavdelning har varit
delaktiga i framtagandet av remissen. Regionstyrelseförvaltningens strateger kommer
att yttra sig för Region Gotlands del.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Remissen rör endast hamnen i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Remissen har ingen ekonomisk konsekvens för
Region Gotland
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Trafikverket remiss Riksintresseprecisering för Visby hamn TRV 2020/3086
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Förord
I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Visby hamn tillsammans
med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av riksintresset inte
ska försvåras. Riksintressepreciseringen för Visby hamn visar Trafikverkets syn på
riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen. Den är Trafikverkets underlag till
Länsstyrelsen för prövning av planer som berör riksintresset samt underlag för
kommunernas upprättande av planer.
Tidsperspektivet i en riksintresseprecisering är 30-40 år. Ett riksintresse är inte statiskt och
det kan finnas nya omständigheter som gör att det krävs en uppdatering av preciseringen.
Trafikverket Region Stockholm förvaltar Riksintresseprecisering för Visby hamn. Vart fjärde
år ska Trafikverket Region Stockholm göra en bedömning om det finns behov av att
uppdatera preciseringen. Preciseringen kan även uppdateras vid andra tidpunkter om behov
finns.

Helena Sundberg
Regional direktör, Region Stockholm
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Sammanfattning
Trafikverket har i en arbetsgrupp bestående av representanter från länsstyrelsen Gotlands
län, Region Gotland och Sjöfartsverket, tagit fram denna riksintresseprecisering för Visby
hamn. Arbetet inleddes efter att länsstyrelsen skickat in en begäran till Trafikverket om att
en precisering skulle tas fram.
Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av hamnen.
Riksintresseområdet utgörs av mark- och vattenområde som direkt används eller i
framtiden kan komma att användas för sjöfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande
av riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas vid planering och
prövningar.
Preciseringen består av olika delar, dels markanspråket för hamnen, befintligt och för
framtida behov, dels områden där hänsyn måste tas till bullerpåverkan. Exempelvis kan
tillkomsten av störningskänslig bebyggelse leda till restriktioner för hamnverksamheten.
I preciseringen redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk samt påverkansområde för
buller från verksamheten. Som grund för bullerberäkningarna ligger en fullt nyttjad hamn,
d.v.s. fartyg förtöjda vid alla kajplatser samtidigt.
De anspråk som ingår i riksintresset kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § andra
stycket miljöbalken ska enligt plan- och bygglagen tillgodoses av kommunen i
översiktsplanen för att ge vägledning för efterföljande detaljplanering och bygglovsprövning.
Översiktsplanen ger även vägledning för tillståndsprövning enligt andra lagar där
miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas. Anspråken omfattas såsom riksintresse
också av länsstyrelsens särskilda ansvar i förhållande till kommunernas planering.
För att riksintresset och verksamheten ska fungera, är det av mycket stor vikt att
kommunikationerna till och från hamnen fungerar på ett bra sätt. Tillgängligheten till
hamnen i marktransportsystemet är av avgörande vikt för Gotlands tillgänglighet.
Utvecklingen av områdena kring hamnen måste ske på ett sådant sätt att tillgängligheten i
vägsystemet inte påverkas negativt.
Det ankommer på kommunen att i sin översiktsplanering och i ärenden om detaljplaner och
bygglov bedöma och föreslå lämplig markanvändning inom berörda områden med
utgångspunkt från de förhållanden som redovisas i denna riksintresseprecisering.
Riksintressets anspråk ska tillgodoses samtidigt som en god ljudmiljö för exempelvis
bostäder uppnås och att risknivån anses acceptabel. Lämplig markanvändning prövas
slutligt i detaljplanering och i bygglov.
På nedanstående kartor redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk anspråk samt
påverkansområdet avseende buller. Förutom hamnområdet ingår även oljedepåområdet
öster om Färjeleden i markanspråket. Det är en del av hamnfunktionen. Det vattenområde
som ska ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den vattenyta som avgränsas
av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten som krävs för
hamnverksamheten. Läs mer i avsnitten 4 och 5 samt i Bilaga PM buller.
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Riksintressets mark- och vattenanspråk, brun yta möjlig utökning av markområdet för logistikändamål.

Omgivningspåverkan buller. Svart linje avser ekvivalent ljudnivå, 40 dBA.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden m.m. lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer. Det utpekade riksintresset ska enligt
bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomst eller utnyttjande av anläggningen.
Vid utpekande av riksintresse redovisas en länk eller en nod utifrån dess funktion. För att
avgöra vilken utbredning riksintresset får i den fysiska miljön görs en precisering av
riksintresset. Preciseringen ska beskriva riksintressets funktion, vilka delar av anläggningen
som ingår i riksintresset och vilket område utanför anläggningen som påverkar eller
påverkas av riksintresset. Även berört vattenområde ska preciseras. Utöver att förtydliga
riksintressets markanspråk ska preciseringen även visa på vikten av anläggningen ur ett
helhetsperspektiv för transportsystemet.
Riksintressepreciseringen ska tjäna som underlag för kommunens fysiska planering (planoch bygglagen) och tillståndsprövning (miljöbalken) samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets
och övriga myndigheters handläggning av olika ärenden. Länsstyrelsen kan komma att
använda preciseringen vid avvägning mellan olika riksintressen i dess uppgift att bevaka
statliga intressen. Genom att göra tydligt vilket anspråk riksintresset har, ges bättre
förutsättning för att riksintresset långsiktigt ska kunna samexistera med kommunen som
utvecklas.

1.2 Avgränsning
Visby hamn är en av tre strategiska hamnar på Gotland, tillsammans med Klintehamn och
Slite. Slite hamn är enskild och inte ett riksintresse för kommunikation. Trafikverket mottog
år 2016 länsstyrelsens begäran om precisering av riksintresset Visby hamn med anledning
av att godstrafiken till och från Gotland planerades att flytta till Klintehamns hamn, som
också är en hamn av riksintresse. Region Gotland önskar renodla de tre hamnarnas olika
hamnverksamheter och utveckla Visby hamn mot en mer publik karaktär. Då Visby hamn
rymmer många olika intressen ombads Trafikverket att förtydliga vilka utvecklingsmöjligheter som är förenliga med riksintresset Visby hamn. Trafikverket har därefter
beslutat att ta fram riksintressepreciseringar för både Visby och Klintehamns hamnar för att
se till hamnarnas helhet. Preciseringarna redovisas i två olika rapporter.
Hamnverksamheten i Visby omfattar idag oljehantering, linje- och kryssningstrafik samt
gästhamnsverksamhet. Huvuddelen av godshanteringen i den inre hamnen har avvecklats
och flyttats till Klintehamns och Slite hamnar. Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska
Klintehamns och Slite hamnar fortsatt utvecklas som godshamnar. Det finns även en
servicestation för Kustbevakningens verksamhet i Slite hamn. Målsättningen är att
hamnarna ska ha kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, godshantering, samt
fritids- och kryssningstrafik. Därtill utreds frågan om att utveckla en reservhamn för
passagerartrafiken där Kappelshamn på norra Gotland är länsstyrelsens huvudalternativ.
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Karta 1. Översiktskarta, i avsnittet nämnda hamnar inringade.

Huruvida ett område eller en funktion är av riksintresse eller inte och hur det intresset ska
prioriteras mot andra allmänna intressen och riksintressen avgörs först när frågan prövas.
Sådan prövning sker framför allt när beslutande myndighet tillämpar miljöbalken, plan- och
bygglagen, väglagen eller lagen om byggande av järnväg.
Utpekandet av riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av
respektive anläggning.

1.3 Kriterier för utpekande
Visby hamn är en av 50 utpekade hamnar av riksintresse enligt Trafikverkets beslut 201702-01. Senaste beslut avseende kriterier togs 2020-08-12. En översyn av vilka anläggningar
som uppfyller de uppdaterade kriterierna pågår under 2021. För att ett riksintresseanspråk
ska göras krävs för en hamn att ett av följande kriterier uppfylls:
•

Nod som ingår i TEN-T-nätverket

•

Allmänna hamnar med en godsmängd som överstiger 100 000 ton per år eller
200000 passagerare per år

•

Övriga hamnar av central betydelse för landet

En allmän hamn inrättas om hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna
samfärdseln. Visby hamn ingår i TEN-T:s övergripande nät (Comprehensive network).
Passagerarantalet per är betydligt högre än kriteriet och hamnen uppfyller därmed två av
kriterierna. Efter överflyttning av godshantering till andra hamnar, omsatte hamnen lite
knappt 100 000 ton gods år 2020. År 2017 var mängden 150 000 ton. Merparten är
ankommande gods från övriga Sverige.
Hamnen är idag den enda hamn som kan användas för färjetrafiken till och från Gotland.
Passagerarantalet uppgick 2019 till drygt 1,8 miljoner. Avsaknaden av fasta
markförbindelser mellan Gotland och fastlandet innebär att hamnens funktion som
transportnod för gods- och passagerartrafik långsiktigt behöver värnas.
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Farleden in till hamnen är även ett riksintresse för kommunikation eftersom den leder in till
en hamn av riksintresse.

1.4 Genomförande
Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, Länsstyrelsen
Gotlands län, Region Gotland och Sjöfartsverket.
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2 Riksintresset i den kommunala planeringen
2.1 Planer och strategier i kommunen och regionen
2.1.1 Region Gotlands strategiska planer
Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre avstånd är det till
Lettlands kust. Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med
omvärlden är avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg och sjöfart,
både vad gäller personresor och godstrafik.
Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader som Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och
offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande
befolknings- och kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande
och turism på Gotland. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands
konkurrenskraft, krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande
transportsystem och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är andra faktorer som kan påverka infrastrukturen.
Region Gotland beskriver sin syn på Visby hamns framtida utveckling i en rad olika planer
och strategier. Vårt Gotland 2040, ett regionalt utvecklingsprogram, antogs 2021.
Översiktsplan för Region Gotland 2010-2025 Bygg Gotland antogs av kommunfullmäktige
den 2010. För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan som planeras
vara färdig 2023. Den fördjupade översiktsplanen, Hela Visby, för Visbyområdet 2025
antogs av kommunfullmäktige 2009. Sedan tidigare har det funnits en fördjupad
översiktsplan för Visby hamn som i och med framtagandet av Hela Visby
aktualitetsförklarades.
I Hela Visby framhålls vikten av att hamnens verksamhet värnas långsiktigt då närheten till
Stockholm och Mälardalsregionen utgör en betydande tillgång för näringslivet och
sysselsättningen på Gotland. För detta ändamål behöver hamnens kapacitet för
persontransporter och turism utvecklas. Planen anger följande mål för hamnens utveckling:
•
•
•
•
•
•

All godshantering bör ske i den södra delen av hamnen
Gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden som möjligt
Ett sammanhängande gångstråk längs vattnet genom området byggs ut
Ordna upp och avgränsa tydligt körbanor och parkeringsytor i hela
planområdet
Delar som ej behövs för hamnverksamhet utnyttjas för att avlasta innerstaden
Knyta ankomstpunkten till staden

Inom ramen för arbetet med Hela Visby har bl. a följande slutsatser dragits med hänvisning
till hamnområdets utveckling:
•

Söder om den södra vågbrytaren ska ett expansionsområde läggas ut för
hamnändamål för att säkerställa den framtida utvecklingen av hamnen
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•
•
•
•

Riksintresset Visby hamn får inte hotas av att andra verksamheter etableras
på ett sådant sätt att de kan påverka riksintresset negativt
Det är realistiskt att oljecisternområdet blir kvar under överskådlig tid
Turistnäringens utvecklingsmöjligheter ska bevakas på Holmen
Hamnverksamhetens behov ska säkerställas och konflikter mellan olika
intressen ska förebyggas

Karta 2. Plankarta fördjupad översiktsplan för Visby hamn antagen 1995.

2.1.2 Planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen
I mars 2015 godkände regionstyrelsen ett planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen
(RS 2015-03-04, §29). Planområdet täcker hamnen i sin helhet samt industriområdet
Kopparsvik i söder. Planprogrammet betonar att Visby hamns framtida utveckling, i
synnerhet hamnens utveckling söderut, inte får hotas. Ingen ny bostadsbebyggelse kommer
att tillåtas mot bakgrund av bullerstörningar från hamnverksamhet och biltrafik samt
luktstörningar från Visby avloppsreningsverk. Ur bullersynpunkt är det däremot möjligt att
planlägga för exempelvis kontor, hotell och handel inom delar av planområdet.
När godshanteringen i inre hamnen i framtiden har flyttats, frigörs Holmen för annan
verksamhet. Området omfattar ca 20 000 kvm. Det relativt stora området föreslås få en
publik karaktär och därmed skapa utrymme för:
•
•
•
•
•
•

Turismens behov
Campus Gotlands framtida utveckling
Kryssningstrafikens och gästhamnens framtida behov
Parkeringar för bilar och bussar sommartid
Utveckling mot en attraktiv sjönära miljö för promenader och rekreation
Möjligheter till ny bebyggelse, kontor och andra verksamheter
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Karta 3. Från planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen (RS 2015-03-04, §29)
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2.1.3 Gällande detaljplaner
2.1.3.1 Visby hamn-Inre hamnen
Detaljplan 09-P-186 (Visby innerstad), antogs 2010-02-22. Inom utredningsområdet för
inre hamnen anger planen byggnadskvarter där användning ska anpassa till bebyggelsens
kulturvärden. De obebyggda delarna anges som lokalgata.
Detaljplan 0980-A3/1939 fastställdes 1939-05-26 och anger park- och hamnområde.
Visby stad, plan från 1879 täcker en del av inre hamnen men anger inget särskilt för
hamnen.
Detaljplan 09-P-59 antogs 1999-06-14. Inom området för inre hamnen anger planen
parkering, vändzon och havsbad.
Detaljplan 09-VIS-938, Nya Hamnen, antogs 1982-02-23 och anger hamnområde. På piren
får uppföras byggnad med en höjd av 7,5 meter och med en byggnadsyta av 500 kvm.

Karta 4. Gällande detaljplaner för hamnområdet samt angränsande.
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2.1.3.2 Visby hamn-Yttre hamnen
Detaljplan 09-P-255, vann laga kraft 2015-07-08 och möjliggör en utbyggnad av en kaj för
kryssningstrafik söder om befintligt hamnområde.
Detaljplan 09-VIV-50 Poppeln, Rönnen m.m, fastställdes 1972-09-14 och anger oljelagring
vid oljedepå m.m.
Detaljplan 09-P-49, en plan för Visbys gamla fängelse, laga kraft 1999-04-14, anger kontor,
handel m.m.
Detaljplan 0980K-A1/1952, anger område för småindustriändamål.
Detaljplan 09-VIS-83 anger industriändamål men används för handel.
Detaljplan 09-P-147, antigen 2007 och gäller Scandics hotellområde.

2.1.5 Pågående planarbete
Nedanstående karta visar var det pågår arbete med nya detaljplaner. För inre hamnen är
arbetet ännu inte påbörjat men det finns ett planuppdrag. Det finns en idé om en gångbro
över Färjeleden och utredningsarbete pågår. Arbete med en detaljplan för utbyggnad av
Scandic Hotell pågår. Den ska möjliggöra en ny receptionsbyggnad i södra delen av
området.

Karta 5. Områden där detaljplanearbete pågår.
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2.2 Övriga riksintressen i närområdet
Visby hamn omfattas av och angränsar till ett flertal överlappande riksintressen, för såväl
verksamheter som bevarandeändamål.
Som exempel ligger hamnen inom Visby flygplats hinderbegränsande yta vilket kan
innebära höjdrestriktioner. Visby innerstad är ett riksintresse för kulturminnesvården.
Farleden in till hamnen är allmän farled och ett riksintresse.
Det sker kontinuerligt förändringar avseende riksintressen. För aktuell information
hänvisas till länsstyrelsernas geodatakatalog: GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se)
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3 Värdebeskrivning
3.1 Trafikverkets omvärldsanalys
Sjöfarten som trafikslag har stor kapacitet och trots omfattande trafik är trängsel sällan ett
problem i systemet. Sjöfarten har relativt låga kostnader och få godsskador. Tillförlitligheten
är god, men den begränsade tillgängligheten och flexibiliteten som kommer av behovet av
hamnar är sjöfartens nackdel. Sjöfarten är ett relativt långsamt transportmedel med låg
frekvens och kräver i regel omlastning. Olyckor är ovanliga, men när de inträffar kan
konsekvenserna bli allvarliga.
Sjöfartens fördelar kommer bäst till sin rätt för stora volymer över längre avstånd.
Stordriftsfördelar är sjöfartens främsta kännetecken och kostnaden per sänd enhet är låg.
Stordriften inverkar också på bränsleförbrukningen vilket gör sjöfarten till ett
energieffektivt trafikslag om den nyttjas på rätt sätt. Den internationella trenden med allt
större fartyg innebär att de hamnar som konkurrerar om den internationella trafiken
behöver anpassas och utvecklas.

3.2 Europeisk transportpolitik – TEN-T
Transeuropeiska nätverket (TEN) knyter ihop medlemsländernas nätverk inom
transporttelekommunikations- och energisektorn. I Transeuropeiska transportnätet (TENT) ingår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjömotorvägar, hamnar,
flygplatser, frakt- och lagercentraler samt även rörledningar för t.ex. olja och gas.
TEN-T består av ett stomnät (core network) och ett övergripande nät (comprehensive
network). Indelningen ska utgöra grund för prioritering i utveckling av transportnätverket.
Utpekade TEN-funktioner kan uppbära EU-stöd. Visby hamn är upptagen som nod i det
övergripande nätet som främst berörs av två utpekade nätverk, ScanMed-korridoren som
förbinder Skandinavien med medelhavsområdet samt Motorways of the sea som utgörs av
viktiga vattenvägar som förbinder de största Europeiska hamnarna.
ScanMed-korridorens stomnät har Stockholm som slutpunkt men ett övergripande vägnät
som bland annat kopplar Nynäshamn, via väg 73 och därmed i förlängningen Gotland till
det transeuropeiska vägnätet. Visby hamn är en av de noder som kopplar Gotland till det
transeuropeiska vägnätet.
Europeiska sjömotorvägsprogrammet Motorways of the Seas ingår i TEN-T och är indelat i
sex ”sjöbassänger” varav Östersjöbassängen är en. Den anknyter i sin tur till fyra
transportkorridorer (core network corridors) som förbinder Östersjön med övriga Europa.
Korridorerna förbinder de stora hamnarna i Östersjön, däribland Stockholms hamnar, med
målpunkter i central- och västeuropa och möjliggör därigenom internationell sjöfart och
europeisk feedertrafik av i första hand gods. Farledsstråken passerar på båda sidorna av
Gotland och är därmed i nära anslutning till Visby och Klintehamns hamnar. Gotlands
hamnar är dock i huvudsak orienterade mot det svenska fastlandet och kopplingen mot
internationell och europeisk sjöfart är begränsad.
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3.3 Svensk transportpolitik
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet.
Regeringens nationella godstransportstrategi innehåller en rad initiativ riktade till sjöfarten.
Ett av strategins syften är att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg
och sjöfart.
Längs den svenska kusten finns drygt 50 allmänna hamnar och dessutom ett antal
privatägda industrihamnar. De flesta av de allmänna hamnarna är kommunalt ägda och där
sköts godshanteringen vanligen av ett gemensamt hamn- och stuveribolag på affärsmässiga
villkor. Totalt transporteras cirka 90 procent av svensk utrikeshandel med sjöfart (lastfartyg
och färjor) och passerar därmed genom någon svensk hamn. Medan de utrikes
transporterade godsmängderna med sjöfart vuxit stadigt under det senaste årtiondet har de
inrikes sjötransporterade godsmängderna inte haft samma ökningstakt utan varit ganska
konstanta. Toppåret 2007 hanterade hamnarna ungefär 165 miljoner ton utrikes gods och
knappt 12 miljoner ton inrikes gods. Hamnarna har även en viktig roll för persontrafiken,
med ca 26 miljoner passagerare årligen. Hamnarnas roll för utrikeshandeln är oomtvistlig.
Storleken på fartygen ökar. Detta ställer större krav på bland annat farleder och hamnar.
Regeringen beslutade under våren 2018 om nationell plan för transportsystemet 2018–
2029. Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i
järnvägssystemet och de större vägarna. Gotlands län saknar större vägar och järnvägar.
Investeringar finansieras därför inte via den nationella planen utan främst länsplanen.
Finansiering i nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder
såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder. Region Gotland har upprättat
den senaste fastställda länsplanen 2018-2029. För närvarande pågår arbete med att ta fram
förslag till plan för perioden 2022-2033. Länsplaner innehåller investeringar i den statliga
infrastrukturen och statlig medfinansiering till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för
kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommunen för bland annat miljö-, cykel-, gångoch trafiksäkerhetsåtgärder. Inom åtgärdsvalsstudie för Visby ringled/Färjeleden har förslag
till åtgärder tagits fram. I studien finns förlag till åtgärder som kan komma att ingå i
kommande planer. Det gäller bl.a. i GC-infrastruktur i Färjeleds- och Follingeborondellerna,
korsningsåtgärd vid Broväg och trafiksignalsåtgärd vid Visborg.

3.4 Verksamhetsbeskrivning
Visby hamn ägs av Region Gotland och förvaltas av Tekniska nämnden. Det är sedan
nämndens Teknikförvaltning som via sin hamnavdelning utför förvaltningsuppdraget.
Direkt antal anställda vid hamnavdelningen är cirka 15.
Visby hamn är belägen sydväst om Visbys historiska stadskärna. Den har anor från
medeltiden. De inre delarna av nuvarande hamn togs i bruk under 1400-talet i samband
med byggandet av Slottshamnen nedanför Wisborgs slott. Under mitten av 1800-talet
byggdes en vågbrytare som väster om Holmen bildades en hamnbassäng. Bilismens
framväxt under 1900-talet har haft en omfattande inverkan på hamnområdets utveckling.
Utöver behovet av ny godshanteringsteknik har introduktionen av bilfärjor till hamnen
bidragit till att göra Gotland mer lättillgängligt för den bilburna turismen.
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Hamnen kan i huvudsak delas upp i inre och yttre hamnen som sammantaget försörjer ett
antal verksamheter av skiftande karaktär. Nyttotrafiken är koncentrerad till den yttre
hamnen där bland annat oljehanteringen sker. Den inre hamnen har en förhållandevis mer
publik funktion och inbegriper en gästhamn, en kajpromenad, Almedalen samt högskola och
bibliotek. Till inre och yttre hamnen har kryssningskajen tillkommit. Den färdigställdes i
april 2018.

Foto 1. Vy norrut mot Holmen och inre hamnen.

Linjetrafiken förfogar över ett terminalområde som omfattar tre färjelägen; 5, 6 och 7.
Kajerna klarar fartyg upp till 200 m med ett djupgående på 7,5 m. Godsterminalsbyggnaden
och passagerarterminalsbyggnaden har logistikytor i anslutning till kajerna för fordon och
godstrailers. Linjetrafiken disponerar även över en större yta för farligt gods i direkt
anslutning till terminalområdet. Vid terminalområdet finns även två större parkeringar för
resenärer som inte tar med sig bilen till fastlandet. Dessa platser är viktiga för besökare till
Visby innerstad under sommarmånaderna. Linjetrafiken nyttjar även den inre hamnen för
tillfällig uppläggning av fartyg som inte är i drift eller har en lucka i tidtabellen.
Det finns en bunkerstation för diesel och bensin längt norrut i inre hamnen. Här har även
Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet bunkertankar. Här finns
möjlighet att lämna spillolja och bunkerstationen är även utrustad med
latrintömningspump.
Lantmännen har sin huvudsakliga hantering i Klintehamn men har kvar utlastningen av
särskilda sorteringar, exempelvis durumvete. Den utlastningen sker från Lantmännens eget
spannmålstorn på Holmen vid kajplats 10.
En stor del av inre hamnen nyttjas framför allt under sommarmånaderna till
gästhamnsverksamheten, även om det är en året runt verksamhet. Gästhamnen hanterar
drygt 6000 gästnätter årligen. Slottshamnen och Fiskehamnen är två delar av Visby hamn
som utgör småbåtshamn för året-runt fritidsbåtar. Då fisket idag är i stort sett obefintligt i
Visby har fiskehamnen blivit en del av fritidsbåtsplatserna. I småbåtshamnen ligger det
uppskattningsvis 100 båtar.
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Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) har en station med två räddningsbåtar i
Slottshamnen.
Sjöfartsverket har en fast stationerad lotsbåt och en verkstad i hamnen. Verkstaden är
inrymd i hamnkontorsbyggnaden i anslutning till hamnens egna verkstäder, garage och
förråd.
Ett antal tankfartyg ankommer till oljekajen i Visby hamn årligen med eldningsolja och
fordonsbränsle. Oljeprodukterna lagras i det näraliggande cisternområdet öster om
Färjeleden.

Foto 2. Vy mot norr med oljepiren i förgrunden.

Karta 6. Verksamheter i hamnen och dess närhet. Siffror anger kajlägen.
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Kryssningskajen i Visby invigdes och togs i drift till kryssningssäsongen 2018. År 2019 hade
kajen 100 anlöp med totalt ca 100 000 passagerare från i stort sett hela världen. Vid kajen
kan två kryssningsfartyg på en maximal fartygslängd av 340 meter angöra. Det maximala
djupgåendet är ca 10 meter. Under byggskedet användes muddermassorna till att skapa ett
logistikutrymme på ca 15 000 kvm för en kryssningsterminal samt logistikyta för bussar.
Mindre kryssningsfartyg angör även fortsättningsvis inre hamnen vid kajplatserna 1, 2, 4
samt 10.

Foto 3. Vy mot norr med kryssningskajen i förgrunden.

Foto 4. Kryssningsfartyg vid kryssningskajen.

Visby hamns viktigaste sjösäkerhetsanordningar (SSA) utgörs av en enslinje och två
sektorfyrar i inloppet.
Stuveriverksamheten bedrivs till huvuddelen av Gotlands Stuveri AB. Företaget anlitas av
linjetrafiken för att sköta logistik, godshantering, rangeringsfordon på terminalområdet
samt förtöjningsarbeten. Trots att huvuddelen av godshanteringen har flyttat till
Klintehamn, nyttjas Visby hamn för att ta iland specialgods/projektlaster på Holmen, främst
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vid kajlägena 4 och 10. Statsfartyg, såväl nationella som internationella är frekventa
besökare. Främst inre hamnen nyttjas för deras behov.

3.5 Hamnens kapacitet
Enligt gällande miljötillstånd är högsta tillåtna tonnage för Visby hamn en bruttodräktighet
om 50 000. Utöver detta finns det andra dimensionerande faktorer såsom lotsrestriktioner.
Yttre hamnen, linje- och oljetrafiken, är dimensionerad för maximalt 200 meters fartyg med
ett max djupgående på 7,5 meter. I den inre bassängen är maxlängden drygt 160 m och
djupgåendet mellan 5,5–6,5 m. Gränssättande är i första hand fartygens manöverförmåga.

3.6 Anslutande infrastruktur
Huvudvägen in till hamnområdet är från cirkulationsplatsen vid väg 140 och 148 via
Färjeleden, väg 142. På väg 142 går den övervägande delen av trafiken, personbilar,
godstrafik och bussar. Skulle denna väg av någon anledning inte kunna används så utgör
Gutevägen via väg 140 en alternativ väg, även om den är betydligt mindre och brantare. För
Gutevägen, delen Färjeleden-Visborgsgatan (Gutebacken), råder genomfartsförbud för
fordon med en bruttovikt överstigande 7 ton.

Karta 7. Övergripande infrastruktur, farled och vägnät.

Övriga vägar mot hamnen går genom innerstaden och längs med havet och är inte
anpassade för omfattande och/eller tung trafik, som exempelvis Färjeleden, länsväg 142.
Denna liksom Visbyleden är viktiga delar av vägsystemet på Gotland. Lederna är utpekade
som funktionellt prioriterat vägnät för gods samt långväga respektive dagliga personresor.
Funktionellt prioriterat vägnät är de vägar som har pekats ut av Trafikverket och regioner
som viktigast för nationell och regional tillgänglighet.
Trafiken i hamnområdet förväntas öka bl.a. på grund av den nya kryssningskajen. En stor
mängd passagerare kan komma att röra sig i hamnen.
Trafikverket har i samarbete med regionen tagit fram ”Åtgärdsvalsstudie för ökad
tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden-Visbyleden”, daterad 2019-10-14.
Åtgärdsvalsstudien är framtagen mot bakgrund av Visbys tätortsexpansion och en ökande
trafik till hamnområdet. Detta gör att ledens funktion som förbifart måste säkras samtidigt
som tätortens tillgänglighetsanspråk på leden, inte minst för oskyddade trafikanter,
hanteras. Åtgärdsvalsstudien omfattar förslag till åtgärder i korsningar/anslutningar för
förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet, särskilt för gång-och cykeltrafikanter.
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Karta 8. Anslutande vägnät till Visby hamn.

I Trafikverkets bristanalys avseende transportsystemet på Gotland (TRV 2020/18755)
framgår att många av de statliga vägarna är smala och har bristfälliga sidoområden.
Hastighetssänkningar planeras på vissa sträckor. Jordbruk, sten- och livsmedelsindustrin är
viktiga näringar på ön. Godstransporter till och från Gotland ställer krav på vägsystemet till
och från hamnarna Visby, Klintehamn, Slite och Kappelshamn. Dessa vägar är utpekade
som funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik. I bristanalysen nämns att kapacitet och
trafikmiljö måste förbättras både i Visby och Klintehamn. Det anslutande vägnätet till
hamnen är av lika stor vikt för hela Gotland som en fungerande fartygstrafik.
En ny bärighetsklass, BK4, infördes 2018 som möjliggör transporter med en bruttovikt upp
till 74 ton. Tidigare högsta bärighetsklass var BK1, 64 ton. Under 2022 planeras ett vägnät
på Gotland upplåtas för BK4, där bl.a. Klintehamn och Slite hamn ansluts. Syftet är att
möjliggöra effektivare transporter av bulkgods, inte minst kopplat till Gotlands sten- och
cementindustri.

Karta 9. Markerat vägnät upplåts för BK4 under år 2022.
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Väganslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken är av stor vikt för att
säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och
Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22 utgör kopplingen till
hamnen i Oskarshamn.
Inloppet till Visby är en allmän och riksintresseklassad farled av farledsklass 1. Farleden har
tillhörande sjösäkerhetsanordningar (SSA), det vill säga farledsutmärkningar som behöver
utrymme även för eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas. Det behövs också
manöverutrymme till farledsutmärkning för tillsyn och underhåll samt ett marginalavstånd
då farledsutmärkning kan flyttas exempelvis i vintertid med anledning av isförhållanden.

3.7 Hamnens miljötillstånd och miljöarbete
Miljötillståndet för Visby hamn förnyades 2006 enligt miljöbalken 9 kap. för fortsatt och
utökad hamnverksamhet på fastigheterna Visby Innerstaden 1:1, 1:12, 1.33–1.42, Visby
Kopparsvik 1:1 samt Viby Lärkträdet 2-3 m.fl.
Hamnverksamhetens omfattning begränsas i tillståndet till trafik med fartyg med en
bruttodräktighet av maximalt 50 000. Hamnens tidigare villkor för antal fartygsanlöp, årlig
omsättning av bulkgods och hjulsatta godsmeter, upphävdes helt av Länsstyrelsen
Stockholms län 2019-04-23.
Visby hamns gällande villkor för buller har fattats av miljöprövningsdelegationen,
länsstyrelsen Gotland 2020-05-11, dnr 551-47-09. Buller ska begränsas till högst 50 dBA kl.
07.00-22.00 och till 45 dBA kl. 22.00-07.00. ekvivalent ljudnivå utomhus. I beslutet finns
också inskrivet krav på kontrollmätningar av bullernivåerna (minst en gång vart tredje år).
Den momentana ljudnivån får nattetid högst uppgå till 55 dB (A) vid bostäder. Kontroll ska
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer,
dock minst en gång vart tredje år.
Avseende kryssningskajen har Mark- och miljödomstolen (M 1427-11) meddelat tillstånd att
utföra vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken på fastigheten Gotland Visby,
Kopparsvik 1:1 och i det allmänna vattenområde som gränsar till fastigheten. Tillståndet
avser muddring, anläggande av en plattformskaj med tillhörande tillfartsbro, dykdalber
m.m. och utfyllnad med muddermassor. Tillstånd till hamnverksamhet för området där den
nya kajen för kryssningsfartyg har anlagts, medgavs också. Mot bakgrund av detta biföll
Sjöfartsverket 2012 Region Gotlands ansökan gällande ändring av gräns i vatten för Visbys
allmänna hamn. Fartygens längd får enligt tillståndet vara maximalt 360 meter.
Kryssningsfartygen ska beredas möjlighet att pumpa avloppsvatten till anslutningspunkt på
den nya kryssningskajen. Kajen är nu utrustad för att kunna ta emot avloppsvatten (grå/svartvatten). Maximal pumpkapacitet är 300 m3/timme.
En del i miljödomen för kryssningskajen, blev det i de slutliga villkoren krav på att elansluta
linjetrafikens färjor i färjelägena 5, 6 och 7 då färjorna ligger inne mer än en timme. Sedan
tidigare är färjelägena 4, 5, 6 och 7 utrustade för ilandpumpning direkt till reningsverk.
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3.8 Transportflöden och marknad utfall och prognos
3.8.1 Utfall gods
De godstyper som hanteras är olja, grus, spannmål och betongelement. Mellan åren 20122017 har godsmängderna generellt sett ökat, och varierat mellan ca 115 000 till 150 000 ton.
Leverans av oljeprodukter till Visby hamn ligger ganska konstant på 60 000 ton/år och
kommer till ca 95 % från Göteborg. Efter 2017 har godsmängderna minskat med undantag
av oljeleveranser. All hantering av skogsprodukter har flyttats till Klintehamn och
huvuddelen av spannmålshanteringen.

Godsmängder i Visby hamn
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Figur 1. Utfall godsmängder för perioden 2012-2020, källa Region Gotland, Tekniska nämndens
hamnkontor.
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Figur 2. Utfall antal godsanlöp i Visby hamn, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor.

3.8.2 Utfall antal passagerare
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn, en sträcka på omkring 15 mil och VisbyOskarshamn, omkring 12 mil. Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2019 reste
drygt 1,8 miljoner passagerare med färjorna. Av dessa reste cirka 1/4 med Gotlandsrabatt,
d.v.s de resande var mantalsskrivna på Gotland. Färjorna är höghastighetsfartyg och
restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer
per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är
antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen, Oskarshamn och 75 % på den norra, Nynäshamn. Godstransporterna är jämt
fördelade på de båda linjerna. År 2020 sjönk antal resenärer från drygt 1,8 2019 till drygt 1,2
miljoner, på grund av pandemin.
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Antal passagerare i linjetrafiken Visby hamn
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Figur 3. Utfall antal passagerare i linjetrafiken, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor.

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år och påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för
besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG. Idag bedrivs Gotlandstrafiken med fyra
fartyg: tre stora Ropax-fartyg (SF 1500/SF1650), med en kapacitet på 1500-1650
passagerare och 2200 längdmeter samt ett mindre höghastighetsfartyg (SF 700) med en
kapacitet på 780 passagerare och 150 personbilar. Alla fyra är i trafik under sommaren,
under lågsäsong endast två.
Sommartrafik drivs av Destination Gotland, utöver den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby
och Västervik med undantag av sommaren 2020. Antal godsanlöp till Visby hamn mellan
åren 2012 och 2020 framgår nedan.

3.8.3 Utfall och prognos för linjetrafiken
År 2019 var det 113 anlöp med bunkring med gas till Destination Gotlands fartyg och 2018
62 anlöp. Mängden gods redovisas dock ej för denna bunkring (ship to ship). Nedanstående
figur visar historiskt utfall från år 2005 och prognos fram till 2040 för linjetrafiken.

Trafikutveckling för linjetrafiken Visby hamn
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Figur 4. Utfall och prognos för linjetrafiken i Visby hamn, källa Region Gotland, Tekniska nämndens
hamnkontor.
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3.8.4 Utfall och prognos för gods
Nedanstående figur visar historiskt utfall från år 2012 och prognos fram till 2040 för
trafikutvecklingen för lastfartyg i både Visby och Klintehamns hamnar.

Figur 5. Trafikutveckling för godsmängd i Visby hamn och Klintehamns hamn. Prognosen bygger på
linjär framskrivning, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor.

3.8.5 Utfall och prognos för kryssningstrafiken
För kryssningstrafiken gäller nedanstående från öppningsåret 2018, källa Region Gotland,
Tekniska nämndens hamnkontor. Av inbokade anlöp 2020 blev endast 22 genomförda p.g.a.
pandemin.

Antal anlöp
Antal passagerare

2018

2019

Inbokade 2020

Inbokade 2021

75

95

134

124

75 659

102 125

163 680

170 000

Prognosen för år 2040 är ca 200 anlöp och ca 500 000 passagerare.
Trafikverket har erhållit ett regeringsuppdrag, daterat 2020-07-23, som innebär uppgiften
att analysera alternativa modeller för det statligt upphandlade färjetrafiken till Gotland
varav en ska vara ett alternativ i egen regi. 2020-03-11 redovisades en förstudie till
regeringskansliet och vidare utredning pågår.

3.9 Hamnens framtidsidéer
Nedan följer några områden där Region Gotland bedömer att det finns behov av
förändringar och utvecklingsmöjligheter för Visby hamn:
• Utökade logistikytor för linjetrafiken genom att fylla ut vattenområde vid kajplats 7
och oljekajen
• Ökad mängd passagerare inom såväl linje- som kryssningstrafiken
• Utbyggnad av passagerarterminalen för att möta de allt högre passagerarvolymerna
• Gods fortsätter att minska i inre hamnen
• Tillfartsstråken med tillhörande cirkulationsplatser måste möta den ökande
trafikvolymen med hjulburet gods samt personbilar
• Ship to ship LNG-bunkring (flytande naturgas) fortsätter att öka, möjligheten att
blanda ut LNG med lokalt tillverkad LBG (flytande biogas) undersöks
• Utveckling av gästhamnsverksamheten
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•
•
•
•
•

Behovet av redundans till Visby hamn genom en reservhamn måste beaktas
Internationell linjetrafik vilket kräver infrastruktur, visitationsbyggnader för
exempelvis Tullverket
Elektrifiering
Utrymme för ytterligare färjerederier
Gångstråk i hamnen för kryssningspassagerare
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4 Riksintressets mark- och vattenanspråk
Det är viktigt att slå vakt om förutsättningar för sådana sjötransporter som ligger väl till i
förhållande till sin marknad och övrig infrastruktur på Gotland. Visby hamn har sådana
förutsättningar.
Det område som hamnen disponerar idag är begränsat och utökningsmöjligheterna små.
Därför är det motiverat att hela dagens använda markområde redovisas som riksintressets
markanspråk även om delar som gästhamn för fritidsbåtar och kryssningskajen normalt sett
inte ingår i markanspråket för riksintresse hamn. Områden för exempelvis småbåtshamn
och kryssningsfartyg kan ses som utvecklingsområde för den riksintresseskyddade
verksamheten. Det är dess nuvarande verksamhet som har skyddet som riksintresse.
Förutom hamnområdet ingår även oljedepåområdet öster om Färjeleden i markanspråket.
Det är en del av hamnfunktionen. Depån hanterar speciella produkter och ligger väl till i
förhållande till den marknad den betjänar. Det finns ett område på vardera sidan om oljeoch bränslekajen som skulle kunna fyllas ut och på så sätt ge plats för en utökad logistikyta.
Området anges som ett tillkommande markanspråk. Någon annan utbyggnadsmöjlighet
inom hamnområdet bedöms inte vara möjlig.
Det vattenområde som skall ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den
vattenyta som avgränsas av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten
som krävs för hamnverksamheten. Det kan gälla anlöpande fartygs behov för manövrering,
bogserbåtshantering, vändning, förtöjning, ankring, bunkring, lasthantering och läktring av
last samt utförande av rutinmässigt fartygsunderhåll. Inseglingsrännan ingår i
vattenområdet. Riksintresset begränsas här i sidled till den del som utgörs av farleden med
buffertzon.

Karta 10. Riksintressets mark- och vattenanspråk, brun yta möjlig utökning av markområdet för
logistikändamål.
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Till riksintresset hör också tekniska anläggningar och utrustning som VHF-stationer,
infrastrukturnät för säkerhetskommunikation och AIS basstationer, ett identifieringssystem
för fartyg inom sjöfarten.
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5 Riksintressets omgivningspåverkan
5.1 Områden som påverkar eller påverkas av riksintresset
Områden där människor bor och vistas behöver lokaliseras och planeras med hänsyn till
hamnars och större farleders påverkan, såsom buller, vibrationer och risk. Många städer vill
utveckla attraktiva områden vid vatten. Det kan också finnas andra orsaker till varför
hamnar inte kan expandera fysiskt.

5.2 Buller
Hamnområdet som helhet är omgärdat av verksamheter nära inpå som gör att en expansion
av hamnområdet in mot landsidan i princip är omöjlig. Inre hamnen omgärdas helt av
publika områden som innefattar restauranger, högskola, bibliotek och Kongresshall Wisby
strand. Stora publika stråk finns också längs med kajerna. Knappt 100 m utanför
hamnområdet, mitt emot entrén till passagerarterminalen ligger Scandic hotell.
Hamnverksamheten genererar buller som ger ett påverkansområde som påverkar
utvecklingen av angränsande områden. Hamnområdet är i sin tur påverkat av buller från
flygverksamheten vid Visby flygplats.
För att avhjälpa begränsning av verksamheten till följd av bullerproblem är dämpning vid
källan önskvärt. Det är dock generellt svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid
hamnar beroende på att huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus och avskärmningar
är svåra att utföra. I hamnen sker ljudutbredningen till stor del över vatten utan någon
tillskottsdämpning av vegetation, avskärmningar etc. Det är också svårt att ställa krav på
bullret från fartygen och olika fartyg har ljudutblås på olika platser. Därför är det
nödvändigt att ta hänsyn till bullersituationen när det planeras för bostäder, verksamheter
och friluftsområden.
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ljud som människor känner sig störda av. Höga
ljudnivåer påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Några av effekterna av störd sömn är
trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga. Människor som utsätts
för höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress. Enstaka ljudkällor kan
upplevas som ytterst störande, till exempel slagljud från hamnverksamhet.
Buller som alstras av fordon som transporteras med färjorna både innanför och utanför
hamnområdet klassas som vägbuller. Inom hamnområdet klassas buller från fartyg och
övriga bullerkällor som externt industribuller. Fartyg som går på en farled omfattas inte av
något bullerriktvärde. Däremot berörs buller från fartyg som ligger vid kaj.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, bör
riktvärden för externt industribuller tillämpas även för hamnverksamhet. För lågfrekvent
buller från hamnverksamhet bör riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
2005:6) om buller inomhus tillämpas.
Verksamheten i hamnen genererar buller från ett antal olika ljudkällor. Källorna och dess
omfång beror på aktivitet och när på dygnet det sker. Bullerkällorna är:
•

Fartygsbuller vid ankomst och avgång samt hjälpmotorer vid kaj

•

Landgångar och ramper (roro)
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•

Lossning och lastning av flytande bulk, pumpar

•

Lossning och lastning av torrbulk eller styckegods

•

Lossning och lastning av containrar

•

Terminalverksamhet, stuveri mm

•

Godshantering med arbetsmaskiner, last‐ och personbilar

•

Fläktar från lagerlokaler och fartyg eller andra anordningar

•

Kylaggregat

Följande riktlinjer ska klaras vid närmaste bostad enligt Naturvårdverkets (NV:s) riktvärden
för externt buller.

Ljudnivå från industriverksamhet, frifältsvärde

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

Leq dag
(06-18)

50 dBA

Leq kväll
(18-22)
samt
lör-, sönoch helgdag
(06-18)
45 dBA

Leq natt
(22-06)

40 dBA

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

De bullerberäkningar som har utförts i sommaren 2021 baseras på ett fullt utnyttjat
hamnområde, att samtliga kajplatser nyttjas samtidigt. De har alltså ingen koppling till
gällande miljötillstånd. Det är högsta ekvivalenta ljudnivå nattetid som är dimensionerande
för beräkningarna. Vilka fartygstyper m.m. som beräkningarna baseras på beskrivs mer i
detalj i PM, daterad 2021-08-27 (Bilaga). Lastbilstransporter och personbilstrafik är inte
med i beräkningarna eftersom de räknas som en förlängning av väg. Dessutom dominerar
andra bullerkällor än den från fordonstrafik.
Noggrannheten i beräkningarna är plus/minus 3 dB. Nedanstående karta 11, redovisar
riksintressets påverkansområde avseende buller. När det planeras för tillkommande
bostäder och vårdlokaler bör det ske utanför kurvan 40 dBA, d.v.s. utanför svart linje på
kartan nedan.
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Karta 11. Omgivningspåverkan buller. Svart linje är gränsen för ekvivalent ljudnivå, 40 dBA.

Avseende lågfrekvent buller finns ingen allmängiltig schablonmetod för beräkning av
ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder som kan jämföras med de nivåer i frekvensbanden
31,5-200 Hz som Folkhälsomyndigheten anger i sina riktvärden. Därför är det svårt att
bedöma om myndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus överskrids eller inte.
För att kunna beräkna lågfrekventa ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder, krävs
fasadisoleringsmätningar och mätningar av rumsdimensioner. Vid projektering av nya
bostäder, undervisnings- och vårdlokaler bör denna frågeställning utredas i samband med
fasaddimensioneringar.

5.3 Risk- och säkerhetsaspekter
5.3.1 Riskbeskrivning
I fysisk planering behöver hänsyn tas till risken för olyckor, så att ny bebyggelse endast
uppförs där risknivån för tredje man är acceptabel.
Verksamheter i hamnområdena som kan innebära risker för miljön och människors hälsa
till följd av händelser är främst knuten till hanteringen av farligt gods, petroleumprodukter
och kemikalier. Eventuella olyckor kan orsaka utsläpp till mark, luft och vatten. Land- och
fartygstransporter med farligt gods sker till och från hamnen och inom hamnområdet. De
cisterner och tankar för till exempel drivmedel som finns inom hamnområdet kan också
orsaka miljöpåverkan om det uppstår spill eller läckage. Ytterligare en viktig riskaspekt är
att samhällsviktiga funktioner, t ex linjetrafiken eller oljehanteringen, hindras som följd av
en olycka eller säkerhetsincident.
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Region Gotland har via hamnavdelningen verksamhetstillstånden för hamnverksamheten i
Visby hamn. Det innebär ansvar för uppföljning av villkor, omfattande egenkontroll , arbete
med riskanalyser samt en samordnande och rådgivande roll bland aktörerna i hamnen.
Regelbundna kundmöten är ett av sätten som hamnavdelningen nyttjar för detta. Arbetet
med säkerhetshöjande åtgärder och rutiner kring petroleumhanteringen pågår sedan många
år inom ramen för regelbundna möten i strukturerad form i den så kallade
Samarbetskommittén för Gotlands oljehamnar.
Hamnverksamhet innebär fartygsrörelser såväl utanför hamnområdet som inom
hamnområdet. För att minimera riskerna sker alla planerade fartygsrörelser med
tidsseparering för att undvika fartygskollisioner eller krockar med kajanläggningar.
Konsekvenser av en fartygskollission i Visby hamn skulle kunna bli avsevärd och få stor
påverka men även utsläpp beroende på typ av inblandade fartyg.
För att skydda hamnverksamheten från yttre hot finns ett skalskydd inkluderande stängsel
kring stora delar av området, ronderingar och till del kameraövervakning. Ovan nämnda
risker kan sprida sig utanför hamnens skalskydd. Det är därför viktigt att riskbedömning
görs i samband med exploatering inom påverkansområdet.
Vid ny etablering i hamnen måste hänsyn tas till att inga hamndelar av riksintresse utsätts
för risk. Det gäller framför allt de hamndelar som är av nationell betydelse. Till exempel får
inte en ny etablering av LNG/LBG-verksamhet (flytande naturgas) äventyra annan
hamnverksamhet.

5.3.2 Hantering av bränsle och kemikalier
Inom hamnområdet förekommer det bunkring av linjetrafikens fartyg ”Ship to Ship” av
såväl olja som LNG. Verksamheten har särskilda tillstånd och genomför omfattande
riskanalyser och har egenkontroll. Vid södra färjelägena samt vid oljekajen förekommer det
verksamheter som hanterar farligt gods som ön är beroende av som till exempel
eldningsolja, bensin, flygfotogen och visst styckegods på trailer eller lastbil med släp. På
östra sidan om Färjeleden finns flera cisternanaläggningar som omfattas av
Sevesodirektivet. Lagstiftningen för dessa har som syfte att bland annat förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och
miljön. Till hamnen ankommer och avgår färjor och lastfartyg som har med sig farligt gods.
Godset transporteras från och till hamnen på vägnätet. Hamnverksamhet berörs av lagen
om transport av farligt gods med tillhörande förordning samt även lagen om brandfarliga
och explosiva varor. Lagen omfattar förflyttning av farligt gods såsom lastning, lossning,
förvaring och hantering av farligt gods. Räddningsverket har gett ut föreskrifter om
transporter av farligt gods. Verksamheter i hamnområdet samt transporter av farligt gods
till och från hamnen kan medföra risker för omgivningen och längs transportlederna.

5.3.3 Länsstyrelsen roll
Länsstyrelsen bevakar risker i samband med hantering och transport av farligt gods i
ärenden som regleras av miljöbalken och plan- och bygglagen. Företag som söker tillstånd
enligt miljöbalken kan få begränsningar i sin verksamhet på grund av att risken i samband
med transporter till/från anläggningen är hög. Bebyggelse som planeras nära verksamhet
eller transportled för farligt gods kan begränsas vad avser till exempel avstånd till
anläggning/led, utformning och innehåll, just med hänsyn till riskbilden. Omständigheter
som påverkar konsekvensen av en olycka med farligt gods längs transportvägen är
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omgivande tät bebyggelse som till exempel bostads- och kontorsbebyggelse samt stor
koncentration av människor i närhet till vägen. Korta avstånd mellan väg och bebyggelse
ökar risken för brandspridning.

5.3.4 Planeringsriktlinjer för risk och säkerhetsaspekter
Risk- och säkerhetsfrågorna, inklusive klimatförändringar, ska uppmärksammas om ny
bebyggelse planeras i anslutning till befintlig hamn så att skyddsavstånden blir tillräckliga.
Vid planläggning i närområdena till de olika hamndelarna och intill de vägar som trafik
försörjer hamndelarna, ska riskinventeringar göras och riskanalyser tas fram. Region
Gotlands räddningstjänst bör i ett tidigt skede i planprocessen ges möjlighet att deltaga i
planarbetet.
Möjligheterna att transportera farligt gods till och från hamnen måste beaktas och det är
viktigt att tidigt uppmärksamma risk- och säkerhetsaspekterna. En svårighet som bör
uppmärksammas är att planeringsåtgärder även långt från hamnen kan påverka
möjligheterna till transporter till och från hamnen. Om planförslag som begränsar
möjligheterna till sådana vägtransporter genomförs kan det ge negativa effekter på
hamnverksamheten och planerna bör därför inte fullföljas. Det är angeläget att vara
uppmärksam på och analysera om möjligheterna till vägtransporter till och från hamnen
påverkas av olika planförslag, även när planförslagen ligger långt från hamnen.

5.3.5 Klimatförändringar
Klimatförändringar som havsnivåhöjning, kajhöjder, stormvågor, dagvattenhantering m.m.,
hanteras löpande inom hamnverksamheten och anpassningar sker efter hand. Vid
nybyggnad i eller i anslutning till hamnområdet finns risk för direkt och/eller indirekt
påverkan.
Regionen har tagit fram ”Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 20182020. Avseende vägar är den största risken att ökad nederbörd och medföljande flöden
innebär risk för översvämningar, ras , skred och erosion. Dock är många av vägarna
enskilda. Vägtrummor och broar måste dimensioneras spå att de klarar framtidens flöden.
Sjöfarten påverkas inte i någon allvarligare grad men hamnarna kan påverkas längs landets
sydligaste kuster. Anpassning av kajernas höjder kan komma att behöva genomföras. Vid
nybyggnad/ombyggnad av hamnanläggningar utgår Region Gotlan från aktuellt
medelvattenstånd plus två meter.
I handlingsplanen hänvisas till Trafikverkets klimatanpassningsstrategi (Trafikverkets
strategi för klimatanpassning). Här framförs att ansvaret måste bli tydligare avseende vem
som har ansvaret för klimatanpassning av infrastrukturen. Här framgår att det funktionellt
prioriterade vägnätet ska prioriteras.

5.3.6 Nautiska hänsyn
Nautiska hänsyn, till exempel att ge fritt synfält mot farledens utmärkning, risk för
bländande ljus och andra faktorer som direkt kan påverka säkerheten och verksamheten ska
beaktas. Även den omgivande verksamhetens karaktär och störningskänslighet kan påverka
det område som bör skyddas. Att säkra enslinjens funktion är viktigt.
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5.4 Luftkvalitet
5.4.1 Hamnens hänsynstaganden
Det finns inget villkor i hamnens miljötillstånd som gäller luftkvalitet. Miljökvalitetsnormerna bör beaktas med hänsyn till att normerna baseras på ett EU-direktiv som har
införlivats i svenskt lagstiftning. Det är också känt att den riksintresse- och världsarvsskyddade bebyggelsen i Visby innerstad skadas av dålig luft.
Utsläpp till luft inom hamnverksamheten kommer främst från arbetsmaskiner, pumpar,
ventiler och liknande utrustning där olika oljeprodukter, kemikalier och gaser hanteras i
bulk. Vid lagring av petroleumprodukter i bergrum eller cisterner sker även utsläpp till luft
därifrån. Vidare påverkar uppvärmning av lokaler liksom transporter inom och till och från
hamnen luftkvaliteten. Vid lastning och lossning av fartyg kan det inom hamnverksamheten
även uppstå damning. Även fartygen har utsläpp till luft under förflyttning i hamnen och
under tiden de ligger i hamn. Även risken för lukt och sotande rök från fartygen bör
uppmärksammas. Olika fartyg släpper ut olika mängder beroende på storlek, utrustning
ombord och bränsle. Linjetrafikens fartyg, statligt upphandlade passagerarfartyg, har olika
reningssystem beroende på bränsle exempelvis katalysatorer på sina maskiner. Detta gäller
både framdrivnings- och hjälpmaskiner. De senare används för produktion av elström. Alla
fartyg i linjetrafik använder elkraft från land när de ligger i hamn.

5.4.2 Planeringsriktlinjer för luftkvalitet
Luftförhållandena ska uppmärksammas om ny bebyggelse planeras i anslutning till
befintliga hamnar så att skyddsavstånden blir tillräckliga. Vid planering och planläggning i
närområden till de olika hamndelarna behöver förhållandena när det gäller luftföroreningar
klarläggas. Gällande miljökvalitetsnormer ska beaktas av kommuner och myndigheter. Även
risken för lukt och sotande rök från fartygen bör uppmärksammas.

5.5 Sjöfartsskydd (ISPS)
År 2002 fattade International Maritime Organization (IMO) beslut om nya regler för
sjöfartsskydd. Anledning till var händelserna den 11 september 2001 i New York och
Washington. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004 och är ett tillägg till kapitel V och
kapitel XI-1 samt ett nytt kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen. Till reglerna i SOLAS anslöt
sig dessutom en ny kod, den så kallade ISPS-koden.
Inom EU har de nya reglerna satts i kraft genom Europaparlamentets och rådet förordning
(EG) nr 725/1004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och hamnanläggningar. Vidare har
Sveriges riksdag beslutat om en lag (2004:487) om sjöfartsskydd och regeringen har
beslutat om en förordning (2004:283) om sjöfartsskydd. Slutligen har Sjöfartsverket gett ut
en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS 004:13.
Lagstiftningen berör:
•
•
•
•
•

Lastfartyg och höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 ton eller mer
passagerarfartyg, inklusive höghastighetspassagerarfartyg
flyttbara oljeplattformar till sjöss
hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart
passagerartrafik mellan Gotland och fastlandet

Sedan den 1 juli 2008 ska tonnage enligt 1969 års mätregler tillämpas för fartyg i
internationell trafik.
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Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt
sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och
kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av
Transportstyrelsen.
I tillägg till ovanstående har EU också beslutat ett direktiv. Europaparlamentets och Rådets
Direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd. Direktivet har införts i svensk rätt genom en Lag
(2006:1209) om hamnskydd, en Förordning (2006:1213) om hamnskydd samt
Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd (SJÖFS 2007:1). (Transportstyrelsen, 2019)
Frågan om sjöfartsskydd och hamnskyddsplaner ska uppmärksammas i
planeringsammanhang eftersom de medför behov av att inhägna och otillgängliggöra
markområden för obehöriga
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6 Riksintresset i planering och tillståndsgivning
6.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen
6.1.1 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808)
Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden. Med stöd av bestämmelserna i hushållningsförordningen (1998:896)
pekas områden av riksintresse ut för olika verksamheter och bevarandeintressen.
Tillämpningen sker enligt bestämmelserna i miljöbalken.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommunikationsanläggning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningen. Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt.
De aktualiseras när så är föreskrivet för tillståndsprövning och planering enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och enligt annan lagstiftning.
Syftet med bestämmelsen är att skydda funktionen hos en anläggning av riksintresse då
konkurrerande markanspåk prövas.
I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. vars
bestämmelser har överförts till miljöbalken, uttalas (sid. 167) följande:
”Bestämmelserna tar således sikte inte bara på att mark skall reserveras för anläggningarna.
Markreservationerna skall även innebära krav på hänsyn till andra verksamheter, så att
anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär till exempel att åtgärder
som kan försvåra driften av anläggningen inte bör tillåtas i anläggningens närhet. Om
exempelvis bostadsbebyggelse tillåts intill ett område som är avsett för en flygplats, kan
detta begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, eftersom hänsyn tas till
bullerstörningarna för de boende.”

6.1.2 Plan- och bygglagen (2010:900)
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt
plan- och bygglagen och kallas ofta för kommunal fysisk planering. Det finns tre typer av
kommunala fysiska planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är
också kommunen som prövar ansökningar och beslutar om bygglov eller förhandsbesked.
6.1.2.1 Översiktsplan
Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen bland annat redovisa hur
skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riksintressen ska
anges särskilt. När det gäller en hamn av riksintresse behöver översiktsplanens redovisning
omfatta hamnens markområde samt de påverkansområden som idag och i framtiden
bedöms påverkas av bullerstörningar, risker m.m. Även transporter till och från hamnen och
de störningszoner som kan finnas längs transportvägarna bör behandlas.
I arbetet med att ta fram en översiktsplan, ska kommunen samråda med bland andra
länsstyrelsen och sakägare. Länsstyrelsen företräder i sammanhanget statens intressen och
verkar för att riksintresset tillgodoses liksom att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor. Om länsstyrelsen bedömer att
riksintresset inte tillgodoses, ska det framgå av länsstyrelsens granskningsyttrande.
Kommunen ska redovisa granskningsyttrandet tillsammans med den antagna planen.

38

En antagen översiktsplan ger vägledning för efterföljande planering och bygglovsprövning
enligt plan- och bygglagen men är inte juridiskt bindande. Den ger även vägledning för
tillståndsprövning enligt annan lagstiftning såsom miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap.
Det ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.
6.1.2.2 Detaljplan och bygglovsprövning utanför detaljplan
Vid planläggning och vid bygglovsprövning utanför detaljplan, ska enligt 2 kap. plan- och
bygglagen hänsyn tas till allmänna intressen. Här ingår bland annat att hänsyn ska tas till
riksintressen och att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.
Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. I
detaljplaneskedet ska kommunen bland annat bedöma om detaljplaneförslaget riskerar att
leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning av
riksintresse. Länsstyrelsens ska, enligt dess tillsynsansvar, under planprocessen bland annat
verka för att riksintresset tillgodoses enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen. Detta görs bland
annat genom samråd- och granskningsprocessen under detaljplanearbetet. När en kommun
har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska Länsstyrelsen besluta om
detaljplanen ska överprövas eller inte, enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen kan bland
annat upphäva en detaljplan enligt 11 kap. 11 § PBL om detaljplanen innebär att ett
riksintresse inte tillgodoses eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor. Om Länsstyrelsen upphäver en detaljplan har
kommunen möjlighet att pröva Länsstyrelsens beslut hos regeringen.
Som verksamhetsutövare och ansvarig för hamnverksamheten, är Region Gotland genom
tekniska nämnden sakägaren att samråda med. Miljö- och byggnämnden samråder med
samtliga nämnder och även regionstyrelsen i vissa fall. De ska även underrätta Region
Gotlands tekniska nämnd vid granskning och antagande om detaljplanen ligger inom
hamnens påverkansområden. Går beslutet om att anta en detaljplan emot hamnens
intressen kan Region Gotlands tekniska nämnd överklaga beslutet till mark- och
miljödomstolen.
Vid en bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område eller utanför ett område med
områdesbestämmelser, ska kommunen göra en fullständig prövning av kraven på
lokalisering, placering och utformning, då markens lämplighet för en viss åtgärd inte
tidigare har prövats. Vilka krav som ska prövas i ett bygglov eller förhandsbesked utanför
detaljplan eller områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagens andra kapitel. Även
en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ska göras i en bygglovsprövning.
Bland annat så ska bestämmelser om riksintressen och påtaglig skada tillämpas vid en
prövning av bygglov och förhandsbesked. En sådan prövning innefattar bland annat en
bedömning av om den ansökta åtgärden som ett bygglov eller förhandsbesked avser,
riskerar att leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning
av riksintresse. I en bygglovsprövning utanför detaljplan eller områdesbestämmelser kan
kommunen ta stöd av vad som anges i kommunens översiktsplan om ett sådant stöd finns.
Det är kommunen som har tillsyn över att byggaktörer fullgör sina skyldigheter enligt planoch bygglagen.
6.1.2.3 Bygglovsprövning inom gällande detaljplan
När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika intressen och
riksintressen avgjorts genom planprocessen. Vid en bygglovsprövning inom ett
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detaljplanelagt område prövas åtgärden därför endast mot en detaljplans angivna
markanvändning och planbestämmelser. Vad som ska omfattas av en bygglovsprövning
framgår i 9 kap. plan- och bygglagen och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår
inte i den prövningen. Påverkan på riksintresse ska redan ha prövats i detaljplanen.
Däremot ska ett byggnadsverk uppfylla de krav som anges i 8 kap. i plan- och bygglagen,
PBL som reglerar ett byggnadsverks utformningskrav och tekniska egenskapskrav. De
tekniska egenskapskraven en byggnad eller byggnadsverk ska ha preciseras i plan- och
byggförordningen PBF och i boverkets byggregler, BBR. Bland annat ska en byggnad eller
ett byggnadsverk uppfylla skydd mot buller vilket bland annat innebär att ett byggnadsverk
ska vara projekterat på ett sådant sätt att buller ligger på en nivå som inte medför en
oacceptabel risk för personers hälsa.
6.1.2.4 Statlig medverkan i kommunernas planering
I planprocesserna kring översiktsplan, detaljplan och även s.k. områdesbestämmelser, är det
länsstyrelsen som ansvarar för att ta tillvara och samordna statliga intressen, däribland
riksintressen. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare, när det gäller
trafikfrågor med Trafikverket och när det gäller hamnar av riksintresse respektive
verksamhetsutövare.

6.2 Miljöprövning och tillsyn av hamnverksamhet enligt miljöbalken
(1998:808)
För att driva en hamn av Visbys storlek krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta regleras i
miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § och i miljöprövningsförordningen (2013:251) 24 kap 3 §.
Tillståndsfrågan prövas av mark- och miljödomstol. Till tillstånd kopplas även villkor för
verksamheten, se även kap 6.5.2.
En ny tillståndsprövning görs oftast i samband med större förändringar. Under vissa
omständigheter kan även villkor prövas om på tillståndsmyndighetens initiativ utan att
själva tillståndet i övrigt ändras. Detta regleras närmare i miljöbalken 24 kap 5 §. Det finns
också viss begränsad möjlighet för tillståndshavaren att ansöka om ändring av villkor.
Kraven för att medge en sådan ändring är mycket stränga, frågan regleras i 24 kap 13 §
miljöbalken. Tillsynen regleras i miljöbalkens 26 kap. Tillsynsmyndighet för Visby hamn är
Region Gotland genom Miljö- och byggnämnden.

6.3 Skada på riksintresset
De faktorer som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, är i
första hand tillkommande störningskänslig bebyggelse inom ett område som är utsatt för
buller från hamnverksamheten. Detta riskerar att medföra krav på att verksamheten i
hamnen begränsas vid framtida omprövningar av gällande miljötillstånd för hamnen. Även
enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar. Även åtgärder som menligt påverkar
till hamnen anslutande infrastruktur kan bedömas påtagligt skada riksintresset. Exempel på
sådana åtgärder kan vara tillkommande in- och utfarter och tillkommande markanvändning
som föranleder omfattande transporter som riskerar påverka framkomlighet och
tillgänglighet till befintlig infrastruktur.
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Riksintresseprecisering hamnen i Visby – influensområde buller

Bakgrund
Syftet med denna utredning är att inom riksintressepreciseringen ta fram influensområden för
luftburet buller från verksamheten i Visby hamn. Uppdraget för denna utredning är att
influensområden som sammanfaller med riktvärdena i Naturvårdsverkets Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller - Rapport 6538 – april 2015 ska redovisas. Dessa
riktvärden anges i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Ljudnivå från industriverksamhet, frifältsvärde
Leq dag
(06-18)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50 dBA

Leq kväll
(18-22) samt
lör-, sönoch helgdag
(06-18)

Leq natt
(22-06)

45 dBA

40 dBA

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka
tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i
första hand den ljuddämpade sidan.
De redovisade bullernivåerna i denna utredning kan inte jämföras med verksamhetens
bullervillkor i gällande miljötillstånd. Bullerberäkningarna visar inte en faktisk bullersituation som
ska bedömas mot miljötillståndet utan ett möjligt scenario då hamnen utnyttjas till sin maximala
kapacitet. Destination Gotland benämns DG i denna utredning.

Metod
Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen Danish Acoustical Laboratory, rapport 32,
Environmental noise from industrial plants General prediction method (DAL 32) i
beräkningsprogrammet SoundPlan version 8.2.
I en beräkningsmodell med topografiskt material från Metria AB har byggnader, bullerkällor med
modellerats och med den har sedan bullerutbredningsberäkningar på 5 m höjd över mark
utförts. Beräkningshöjden 5 m över mark har valts för att inte underskatta ljudnivåerna vid
fasaderna på bostäders övre våningsplan. 5 m är en rimlig höjd med tanke på att de
dominerande källorna på fartygen är placerade högt upp.
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Utredningen har inte tagit med lastbilstransporter och personbilar inom hamnområdet då det är
att betrakta som en förlängning av väg och att de inte ger/påverkar bullerspridningen från
hamnverksamheten där det är andra bullerkällor som dominerar såsom fartyg mm.
I tabell 2 nedan redovisas de ljudkällor som medtagits i beräkningarna. I beräkningarna har
antagits ljudeffektnivåer som bedöms ligga i det övre spannet utan att vara absoluta maxnivåer
för bullerkällorna. Det kan sägas vara ett möjligt scenario som sannolikt mycket sällan kommer
att överskridas. Sällan bedöms vara mindre än en gång per år. För varje ljudkälla har ett
frekvensspektrum valts som bedöms vara ett genomsnittligt spektrum för respektive källa.
Tabell 2: A-vägda ljudeffektnivåer (LwA i dB) för ljudkällor
Kajplats
mm
1
2
3
4
5
5
5

5
5
6
6
6

6
6

Ljudkälla

LwA
dB

Notering

Statsfartyg

102

ex kustbevakningens KBV 002

SF 700 ventilation

85

Fartyget ligger upplagt under lucka i turlista

Statsfartyg

104

ex fartyg tillhörande Sjöfartsverket eller Marinen

SF 700 ventilation

85

-

SF 1500/1650
fartygsmaskin

107

Fartygsmaskin och anna utrustning utom bildäcksventilationen lastning/lossning under ca 1 tim

SF 1500/1650
bildäcksventilation
Ramper

103

Forcerad ventilation under lastning/lossning

107

Vid av- och ombordkörning samt lastning och
lossning med terminaltraktorer. (LwA=102 dB
frontramp, LwA=100 dB sidoramp personbilar och
LwA=103 dB sidoramp terminaltraktorer. Momentan
ljudeffektnivå LwAmax=120 dB)

Terminaltraktorer

103

Körning på kaj under lossning och lastning av trailers

Kyltrailers

97

Total ljudeffektnivå för 10 dieseldrivna trailer

SF 1500/1650
fartygsmaskin

107

Fartygsmaskin och anna utrustning utom bildäcksventilationen lastning/lossning under ca 1 tim

SF 1500/1650
bildäcksventilation
Ramper

103

Forcerad ventilation under lastning/lossning

107

Vid av- och ombordkörning samt lastning och
lossning med terminaltraktorer. (LwA=102 dB
frontramp, LwA=100 dB sidoramp personbilar och
LwA=103 dB sidoramp terminaltraktorer. Momentan
ljudeffektnivå LwAmax=120 dB)

Terminaltraktorer

103

Körning på kaj under lossning och lastning av trailers

Kyltrailers

97

Total ljudeffektnivå för 10 dieseldrivna trailer
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6
7
10
Kryssnings
kajen
Kryssnings
kajen
Oljepiren
Terminalbyggnad

Kairos

105

Bunkerfartyg som ligger utanför inneliggande SF
1650 och tankar det med LNG

Kryssningsfartyg

105

Hjälpmaskin i drift.

Lastfartyg

103

Hjälpmaskin i drift. Ej lastning eller lossning

Stort
kryssningsfartyg

110

Hjälpmaskin i drift

Mindre
kryssningsfartyg

105

Hjälpmaskin i drift

Oljefartyg

101

Hjälpmaskin i drift

Ventilation

99

Summerad ljudeffektnivå. På tak två utlopp med
LwA=86 dB/st. samt ett utlopp i västra fasaden
LwA=98 dB

Beräkningar
Ekvivalenta ljudnivåer
Beräkningar av ekvivalenta ljudnivåer har utförts för ett dimensionerande driftfall nattetid. Det ett
maximalt driftfall som inträffar då samtliga kajplatser är belagda med fartyg som inte är anslutna
till landel. Dessutom under en tidpunkt då DG:s färjor lossar och lastar vid kajplats 5 och 6.
Inneliggande färja vid kaj 6 bunkrar LNG från fartyg Kairos. Detta beräkningsfall som avser drift
nattetid bör då jämföras med influensområde som omfattar ekvivalenta ljudnivåer >40 dBA.
Beräkningen redovisas som ljudutbredningskarta i Underbilaga 1. Detta driftfall representerar
ett maximalt driftfall såväl i dagsläget som i framtiden, då det inte finns några planer att utöka
hamnområdet ytterligare med exempelvis fler kajer.

Momentana ljudnivåer
Beräkningar av momentana ljudnivåer som uppstår under körning över ramperna under
lossning och lastning av DG:s färjor vid kaj 5, 6 och 7 har utförts. Dessa beräkningar visar att
influensområdet för de momentana ljudnivåerna är avsevärt mindre än det för de ekvivalenta
som därmed är dimensionerande.

Noggrannhet
Noggrannheten ±3 dB. Osäkerheten domineras till största delen av att källeffekten för fartyg
som kan variera mycket från fartyg till fartyg.

Lågfrekvent buller
För Lågfrekvent buller finns ingen allmängiltig schablonmetod för beräkning av ljudnivåer
inomhus i befintliga bostäder som kan jämföras med de nivåerna i frekvensbanden 31,5-200 Hz
som Folkhälsomyndigheten anger. Därför är det svårt att bedöma om Folkhälsomyndighetens
riktvärden för lågfrekvent buller inomhus överskrids eller inte. En grov schablonmässig
riskbedömning kan utföras i ett senare skede av denna utredning. För att kunna beräkna
lågfrekventa ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder krävs fasadisoleringsmätningar och
mätningar av rumsdimensioner. Vid projektering av nya bostäder, undervisnings- och
vårdlokaler bör denna frågeställning utredas i samband med fasaddimensioneringar.
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Influensområde
I karta 1 visas det influensområde (svart linje) som utgår från den bullerspridningsberäkning
som redovisas i underbilaga 1. Linjen visar påverkas området inom vilket den ekvivalenta
ljudnivån beräknas till 40 dBA eller högre. Linjen är något utjämnad för att öka läsbarheten och
överensstämmer därmed inte exakt med bullerberäkningens linje för 40 dBA i ekvivalent nivå.
För en noggrannare bedömning så bör den beräknade bullerutbredningskartan i underbilaga 1
användas.

Karta 1: Influensområde från hamnverksamheten i Visby hamn under ett möjligt driftscenario
nattetid när hamnen är fullt utnyttjad.
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Förord
I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Klintehamns hamn
tillsammans med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av
riksintresset inte ska försvåras. Riksintressepreciseringen för Klintehamns hamn visar
Trafikverkets syn på riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen. Den är
Trafikverkets underlag till Länsstyrelsen för prövning av planer som berör riksintresset samt
underlag för kommunernas upprättande av planer.
Tidsperspektivet i en riksintresseprecisering är 30-40 år. Ett riksintresse är inte statiskt och
det kan finnas nya omständigheter som gör att det krävs en uppdatering av preciseringen.
Trafikverket Region Stockholm förvaltar Riksintresseprecisering för Klintehamns hamn.
Vart fjärde år ska Trafikverket Region Stockholm göra en bedömning om det finns behov av
att uppdatera preciseringen. Preciseringen kan även uppdateras vid andra tidpunkter om
behov finns.

Helena Sundberg
Regional direktör, Region Stockholm
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Sammanfattning
Trafikverket har i en arbetsgrupp bestående av representanter från länsstyrelsen Gotlands
län, Region Gotland och Sjöfartsverket, tagit fram denna riksintresseprecisering för
Klintehamns hamn. Arbetet inleddes efter att länsstyrelsen skickat in en begäran till
Trafikverket om att en precisering skulle tas fram för Visby hamn. Trafikverket beslöt
därefter att det även skulle tas fram en precisering för Klintehamns hamn.
Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av hamnen.
Riksintresseområdet utgörs av mark- och vattenområde som direkt används eller i
framtiden kan komma att användas för sjöfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande
av riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas vid planering och
prövningar.
Preciseringen består av olika delar, dels markanspråket för hamnen, befintligt och för
framtida behov, dels områden där hänsyn måste tas till bullerpåverkan. Exempelvis kan
tillkomsten av störningskänslig bebyggelse leda till restriktioner för hamnverksamheten.
I preciseringen redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk samt påverkansområde för
buller från verksamheten. Som grund för bullerberäkningarna ligger en fullt nyttjad hamn,
d.v.s. fartyg förtöjda vid alla kajplatser samtidigt.
De anspråk som ingår i riksintresset kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § andra
stycket miljöbalken ska enligt plan- och bygglagen tillgodoses av kommunen i
översiktsplanen för att ge vägledning för efterföljande detaljplanering och bygglovsprövning.
Översiktsplanen ger även vägledning för tillståndsprövning enligt andra lagar där
miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas. Anspråken omfattas såsom riksintresse
också av länsstyrelsens särskilda ansvar i förhållande till kommunernas planering.
För att riksintresset och verksamheten ska fungera, är det av mycket stor vikt att
kommunikationerna till och från hamnen fungerar på ett bra sätt. Tillgängligheten till
hamnen i marktransportsystemet är av avgörande vikt för Gotlands tillgänglighet.
Utvecklingen av områdena kring hamnen måste ske på ett sådant sätt att tillgängligheten i
vägsystemet inte påverkas negativt.
Det ankommer på kommunen att i sin översiktsplanering och i ärenden om detaljplaner och
bygglov bedöma och föreslå lämplig markanvändning inom berörda områden med
utgångspunkt från de förhållanden som redovisas i denna riksintresseprecisering.
Riksintressets anspråk ska tillgodoses samtidigt som en god ljudmiljö för exempelvis
bostäder uppnås och att risknivån anses acceptabel. Lämplig markanvändning prövas
slutligt i detaljplanering och i bygglov.
På nedanstående kartor redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk anspråk samt
påverkansområdet avseende buller. Det vattenområde som ska ingå i riksintresset för
hamnverksamheten utgörs av den vattenyta som avgränsas av strandlinjen inom hamnens
landområde och en gräns i vatten som krävs för hamnverksamheten. Läs mer i avsnitten 4
och 5 samt i Bilaga PM buller.
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Riksintressets mark- och vattenanspråk. Kring farleden finns en buffertzon som ska beaktas.

Riksintressets påverkansområde buller, svart linje är en sammanvägning av möjliga driftscenarier dagkvälls- och nattetid när hamnen är fullt utnyttjad.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden m.m. lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer. Det utpekade riksintresset ska enligt
bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomst eller utnyttjande av anläggningen.
Vid utpekande av riksintresse redovisas en länk eller en nod utifrån dess funktion. För att
avgöra vilken utbredning riksintresset får i den fysiska miljön görs en precisering av
riksintresset. Preciseringen ska beskriva riksintressets funktion, vilka delar av anläggningen
som ingår i riksintresset och vilket område utanför anläggningen som påverkar eller
påverkas av riksintresset. Även berört vattenområde ska preciseras. Utöver att förtydliga
riksintressets markanspråk ska preciseringen även visa på vikten av anläggningen ur ett
helhetsperspektiv för transportsystemet.
Riksintressepreciseringen ska tjäna som underlag för kommunens fysiska planering (planoch bygglagen) och tillståndsprövning (miljöbalken) samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets
och övriga myndigheters handläggning av olika ärenden. Länsstyrelsen kan komma att
använda preciseringen vid avvägning mellan olika riksintressen i dess uppgift att bevaka
statliga intressen. Genom att göra tydligt vilket anspråk riksintresset har, ges bättre
förutsättning för att riksintresset långsiktigt ska kunna samexistera med kommunen som
utvecklas.

1.2 Avgränsning
Klintehamns hamn är en av tre strategiska hamnar på Gotland, tillsammans med Visby och
Slite. Slite hamn är enskild och inte ett riksintresse för kommunikation. Trafikverket mottog
år 2016 länsstyrelsens begäran om precisering av riksintresset Visby hamn med anledning
av att godstrafiken till och från Gotland planerades att flytta till Klintehamns hamn, som
också är en hamn av riksintresse. Region Gotland önskar renodla de tre hamnarnas olika
hamnverksamheter och utveckla Visby hamn mot en mer publik karaktär. Då Visby hamn
rymmer många olika intressen ombads Trafikverket att förtydliga vilka utvecklingsmöjligheter som är förenliga med riksintresset Visby hamn. Trafikverket har därefter
beslutat att ta fram riksintressepreciseringar för både Visby och Klintehamns hamnar för att
se till hamnarnas helhet. Preciseringarna redovisas i två olika rapporter.
Hamnverksamheten i Klintehamns omfattar idag främst godshantering, främst
skogsprodukter, spannmål och kalksten. Godshanteringen i Visby hamn har till en del
avvecklats och flyttats till Klintehamns och Slite hamnar. Enligt Region Gotlands
hamnstrategi ska Klintehamns och Slite hamnar fortsatt utvecklas som godshamnar. Det
finns även en servicestation för Kustbevakningens verksamhet i Slite hamn. Målsättningen
är att hamnarna ska ha kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, godshantering, samt
fritids- och kryssningstrafik. Därtill utreds frågan om att utveckla en reservhamn för
passagerartrafiken där Kappelshamn på norra Gotland är huvudalternativet enligt
länsstyrelsen.
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Karta 1. Översiktskarta, i avsnittet nämnda hamnar inringade.

Huruvida ett område eller en funktion är av riksintresse eller inte och hur det intresset ska
prioriteras mot andra allmänna intressen och riksintressen avgörs först när frågan prövas.
Sådan prövning sker framför allt när beslutande myndighet tillämpar miljöbalken, plan- och
bygglagen, väglagen eller lagen om byggande av järnväg.
Utpekandet av riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av
respektive anläggning.

1.3 Kriterier för utpekande
Klintehamns hamn är en av 50 utpekade hamnar av riksintresse enligt Trafikverkets beslut
2017-02-01. Senaste beslut avseende kriterier togs 2020-08-12. En översyn av vilka
anläggningar som uppfyller de uppdaterade kriterierna pågår under 2021. För att ett
riksintresseanspråk ska göras krävs för en hamn krävs att ett av följande kriterier uppfylls:
•
•
•

Nod som ingår i TEN-T-nätverket
Allmänna hamnar med en godsmängd som överstiger 100 000 ton per år eller
200 000 passagerare per år
Övriga hamnar av central betydelse för landet

Klintehamns hamn ingår inte i TEN-T:s övergripande nät men uppfyller de kvantitativa
kraven för godsmängd. År 2020 hanterade hamnen 250 000 ton gods. Avsaknaden av fasta
markförbindelser mellan Gotland och fastlandet innebär att hamnens funktion som
transportnod för godstrafik långsiktigt behöver värnas.
Farleden in till hamnen är även ett riksintresse för kommunikation eftersom den leder in till
en hamn av riksintresse.

1.4 Genomförande
Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, Länsstyrelsen
Gotlands län, Region Gotland och Sjöfartsverket.
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2 Riksintresset i den kommunala planeringen
2.1 Planer och strategier i kommunen och regionen
2.1.1 Region Gotlands strategiska planer
Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre avstånd är det till
Lettlands kust. Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med
omvärlden är avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg och sjöfart,
både vad gäller personresor och godstrafik.
Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader som Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och
offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande
befolknings- och kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande
och turism på Gotland. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands
konkurrenskraft, krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande
transportsystem och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är andra faktorer som kan påverka infrastrukturen.
Region Gotland beskriver sin syn på Klintehamns hamns framtida utveckling i olika planer
och strategier. Översiktsplan för Region Gotland 2010-2025 Bygg Gotland antogs av
kommunfullmäktige den 2010. Klintehamn beskrivs som ett viktigt industriellt centrum
med stor betydelse för näringslivet i regionens västra delområde. Därutöver fyller
Klintehamn en funktion som central serviceort för närliggande samhällen. I Klintehamn
finns delområdets största industri och hamnen är en förutsättning för dess utveckling.
Viktiga lokala näringar, däribland Gotlands största sågverk, förlitar sig på en välfungerande
godstrafik för export av massaved, flis och sågtimmer. Klintehamn, tillsammans med Slite,
är utpekade som städer med goda förutsättningar för industriutveckling givet den befintliga
hamnverksamheten i respektive ort samt den planerade omstruktureringen av
hamnverksamheten i Visby hamn.
Program Klintehamn 2030 godkändes av regionfullmäktige 2019-10-23. Syftet med
programmet har varit att stärka Klintehamns identitet som plats för boende,
naturupplevelser, turism, handel och en variation av verksamheter. Avseende hamnområdet
föreslås att det ska beslutas om ny planläggning för att säkra pågående och ändrad
markanvändning. Avgränsningen av hamnområdet anges till området väster om
Lamellvägen och Hamnvägen inklusive norra piren och den del av hamnområdet som leder
fram till piren, ”grisslan”. Den norra piren är ett viktigt och uppskattat besöksmål och
härifrån går färjan till Karlsö. Här finns också ett hamncafé. Hamnområdet består av fyra
fastigheter varav en är privatägd. I hamnen bedrivs främst utskeppning av råvaror från kalkoch träindustrin. Både in- och utskeppning sker av spannmål och gödningsmedel.
Sjöfartsverket har en lotsbåtplats i hamnen men ingen fast stationerad lotsbåt. Hamnen har
muddrats vilket gör att hamnen tillåter mer djupgående fartyg.
I programmet föreslås ett antal riktlinjer för hamnområdet, exempelvis ska ett nytt
planuppdrag ges, det ska säkerställas att bullerpåverkan på omgivande bostäder håller sig
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till gällande lagkrav, att detaljplaneprocessen ska invänta riksintressepreciseringen samt att
en förbättring av gång- och cykelvägnätet bör genomföras.

2.1.2 Gällande detaljplaner
Detaljplan 09-PLS-193, fastställd 1960-07-04, anger hamnändamål och industriändamål
söder om Hamnvägen. Ett parkstråk är reserverat mellan vattnet, industriområdet och
hamnen. Detaljplan 09-PLS-49, en avstyckningsplan från 1945 för bostadsändamål. Delar
av detaljplan 09-PLS-22C, byggnadsplan för Klintehamn, fastställdes 1936-03-28. Den
anger park mot vattnet och bostäder längre in mot samhället.

Karta 2. Gällande detaljplaner för hamnområdet samt angränsande område.

2.1.3 Pågående planarbete
Det finns ett planuppdrag på Varvsholm från 2020 och en frimärksplan i samhället.

Karta 3. Planuppdrag i Klintehamn, blåmarkerade.
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2.2 Övriga riksintressen i närområdet
Hamnen påverkas inte direkt av andra riksintressen än det för luftfarten. Det kan innebära
restriktioner för hur höga objekt som kan uppföras i hamnområdet. Norr om hamnen och
gränsande till hamnområdet, finns ett större riksintresseområde för naturvård, KovikVivesholm-Varvsholm. Två riksintressen för kulturmiljö ligger inom samma område som
Kovik-Vivesholm-Varvsholm men inte i direkt närhet till hamnen. Området Kovik-Vivesholm-Varvsholm är också ett riksintresse för friluftsliv. Detta område går dock inte
ända ned till hamnområdet. Farleden in till hamnen är ett riksintresse för
kommunikationer.
Det sker kontinuerligt förändringar avseende riksintressen. Aktuell information finns i
länsstyrelsernas Geodatakatalog: GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se).
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3 Värdebeskrivning
3.1 Trafikverkets omvärldsanalys
Sjöfarten som trafikslag har stor kapacitet och trots omfattande trafik är trängsel sällan ett
problem i systemet. Sjöfarten har relativt låga kostnader och få godsskador. Tillförlitligheten
är god, men den begränsade tillgängligheten och flexibiliteten som kommer av behovet av
hamnar är sjöfartens nackdel. Sjöfarten är ett relativt långsamt transportmedel med låg
frekvens och kräver i regel omlastning. Olyckor är ovanliga, men när de inträffar kan
konsekvenserna bli allvarliga.
Sjöfartens fördelar kommer bäst till sin rätt för stora volymer över längre avstånd.
Stordriftsfördelar är sjöfartens främsta kännetecken och kostnaden per sänd enhet är låg.
Stordriften inverkar också på bränsleförbrukningen vilket gör sjöfarten till ett
energieffektivt trafikslag om den nyttjas på rätt sätt. Den internationella trenden med allt
större fartyg innebär att de hamnar som konkurrerar om den internationella trafiken
behöver anpassas och utvecklas.

3.2 Svensk transportpolitik
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet.
Regeringens nationella godstransportstrategi innehåller en rad initiativ riktade till sjöfarten.
Ett av strategins syften är att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg
och sjöfart.
Längs den svenska kusten finns drygt 50 allmänna hamnar och dessutom ett antal
privatägda industrihamnar. De flesta av de allmänna hamnarna är kommunalt ägda och där
sköts godshanteringen vanligen av ett gemensamt hamn- och stuveribolag på affärsmässiga
villkor. Totalt transporteras cirka 90 procent av svensk utrikeshandel med sjöfart (lastfartyg
och färjor) och passerar därmed genom någon svensk hamn. Medan de utrikes
transporterade godsmängderna med sjöfart vuxit stadigt under det senaste årtiondet har de
inrikes sjötransporterade godsmängderna inte haft samma ökningstakt utan varit ganska
konstanta. Toppåret 2007 hanterade hamnarna ungefär 165 miljoner ton utrikes gods och
knappt 12 miljoner ton inrikes gods. Hamnarna har även en viktig roll för persontrafiken,
med ca 26 miljoner passagerare årligen. Hamnarnas roll för utrikeshandeln är oomtvistlig.
Storleken på fartygen ökar. Detta ställer större krav på bland annat farleder och hamnar.
Regeringen beslutade under våren 2018 om nationell plan för transportsystemet 2018–
2029. Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i
järnvägssystemet och de större vägarna. Gotlands län saknar större vägar och järnvägar.
Investeringar finansieras därför inte via den nationella planen utan främst länsplanen.
Finansiering i nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder
såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder. Region Gotland har upprättat
den senaste fastställda länsplanen 2018-2029. För närvarande pågår arbete med att ta fram
förslag till plan för perioden 2022-2033. Länsplaner innehåller investeringar i den statliga
infrastrukturen och statlig medfinansiering till den regionala kollektivtrafik-myndigheten
för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommunen för bland annat miljö-, cykel-,
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gång- och trafiksäkerhetsåtgärder. De förslag till åtgärder som har tagits fram inom ramen
för Program Klintehamn 2030 är sådana som kan komma att ingå i kommande planer. Det
gäller åtgärder vid väg 140/ Hamnvägen/ Verkstadsgatan i form av cirkulationsplats och
GC-infrastruktur, väg 568/Norra Kustvägen, väg 140/Klinte Varvsholm och väg 141/562
mellan Donnersgatan och Klintebys samt en vändplan vid väg 568/Lamellvägen.

3.3 Verksamhetsbeskrivning
Klintehamns hamn ägs av Region Gotland och förvaltas av Tekniska nämnden. Det är sedan
nämndens Teknikförvaltning som via sin hamnavdelning utför förvaltningsuppdraget.
Direkt antal anställda vid hamnavdelningen är cirka 15. Hamnen är belägen drygt 3 mil
söder om Visby.
Hamnsamhället Klinte växte fram under 1600-talet kring ett fåtal strandgårdar och en enkel
hamn. Från 1770-talet och ett fyrtiotal år därefter varade en betydande högkonjunktur i
handeln. Denna sammanfaller med Jakob Niclas Donners (JND) verksamhet på Klinte. JND
kallas stundtals Klintehamns skapare, vilket syftar på hans och det Donnerska
handelshusets energiska verksamhet. I Klinte drevs tre kalkugnar, vars produkter skeppades
ut på egna kölar. Firman startade ett skeppsvarv på det stora grundet, Varvsholm, på 1780talet. Samhällets näringsliv dominerades av skeppsbyggeriet, handeln och biverksamheter.
Omkring år 1800 ägde Donnerska handelshuset 15-16 fartyg och de stod tillsammans med
sitt Visbykontor för cirka en tredjedel av den gotländska exporten. Produkterna var timmer,
bräder, packsten, släkt kalk och spannmål. Fram till 1860-talet skedde också all posttrafik
mellan Gotland och fastlandet över Klintehamn, i äldre tid med postjakter mellan
Klintehamn och Böda på Öland.
Klintehamns hamn är idag regionens största godshamn och är av stor betydelse för Gotland
som helhet. Hamnen är en allmän hamn enligt beslut från Sjöfartsverket. Den ska vara
öppen för allmän trafik för att fylla ett allmänt samhällsintresse.
Klintehamns hamn har bra förutsättningar för hantering av gods inom jordbruks- och
skogssektorn. Gotlands största sågverk ligger i Klintehamn och förlitar sig på en
välfungerande godstrafik för export av massaved, flis och sågtimmer. Ett utvecklingsområde
med koppling till hamnens funktion är besöksnäringen. Färjan till turistdestinationen Stora
och Lilla Karlsö utgår från norra piren i hamnen. Öarna är belägen drygt 16 km från
hamnen. ”
Den 10 maj 2017 skedde en nyinvigning av hamnen. Ett projekt genomfördes åren 20162017 gemensamt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Region Gotland omfattande
muddring av hamn och farled. Ett 25 000 kvm stort landområde byggdes upp. Hamnen kan
nu ta emot fartyg med en kapacitet om 6000 ton, jämfört med tidigare knappa 2000 ton.
Åtgärderna har underlättat flytten av godshantering från Visby till Klintehamn.
Hamnområdet består huvudsakligen av två landtungor. Den sydligaste har 4 kajplatser för
godshantering med varierande djup samt logistikytor. Den norra inrymmer ett mindre
RoRo-läge, kaj för Karlsötrafiken och fiske/fritidsbåtshamn. De skapar tillsammans
förutsättningar för följande befintliga verksamheter.
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Gotlandsflis AB har sin anläggning precis utanför hamnområdet men har också ett sågverk
och flisanläggning inne på hamnområdet. Flisen skeppas ut medan virket transporteras ut
till anläggningen utanför hamnområdet för lagring.
Lantmännen har en egen anläggning, som en ö, mitt i hamnområdet på egen fastighet. Här
importeras och exporteras i huvudsak gödning och spannmål. Lantmännen har även ett
egen fast lastning och lossningsutrustning på kajen. Här finns även butiksförsäljning.
Det finns flera olika entreprenörer som lastar ut och tar in produkter från samtliga kajlägen.
Gotlands Stuveri AB hanterar huvuddelen av trossföring samt lastning och lossning av gods i
hamnen. En del av logistikytan används för kameravirkesmätning, d.v.s. mängdberäkning.
En del specialgods, som exempelvis vindkraftverk till södra Gotland, hanteras också.
Sjöfartsverket har en lotsbåtplats i hamnen.
Från den norra piren utgår trafiken till Stora och Lilla Karlsö. Antal resenärer är cirka 8000
årligen. Eftersom fisket idag är i stort sett obefintligt, har fiskehamnen blivit en del av
fritidsbåtshamnen. Det inrymmer cirka 50 platser. Här finns också gästbåtplatser, vilka
administreras av båtklubben.

Karta 4. Verksamheter i hamnen och dess närhet. Siffror anger kajlägen.

Foto 1. Vy mot väster och den nya logistikytan.
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Foto 2. Vy mot kajplats 1-3 och Lantmännens anläggning.

3.4 Hamnens kapacitet
Hamnen begränsas i gällande miljötillstånd till att hantera 375 000 ton gods över kaj och
passagerarantalet begränsas till 21 000/år. Kajplats 1 är 140 meter lång och kan hantera
fartyg med maximalt 4,5 m djupgående. Kajplats 2 och 3 har totalt en längd av 225 meter
och kan hantera fartyg med maximalt 5,5 meter djupgående. Kajplats 4 är 128 meter lång
och kan hantera fartyg med ett maximalt djupgående av 6 meter.
För samtliga kajer är maximal längd på fartyg satt till 115 meter och bredden till 16,5 meter.

3.5 Anslutande infrastruktur
Hamnen nås via två allmänna vägar som ingår i det av Trafikverket utpekade funktionellt
prioriterade vägnätet. Dessa är väg 140 som förbinder Klintehamn med Visby längs Tofta
och Västergarn. Väg 141 sträcker sig inåt ön och förbinder Klintehamn med Hemse.

Karta 5. Översikt vägnät.
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En ny bärighetsklass, BK4, infördes 2018 som möjliggör transporter med en bruttovikt upp
till 74 ton. Tidigare högsta bärighetsklass var BK1, 64 ton. Under 2022 planeras ett vägnät
på Gotland upplåtas för BK4, där bl.a. Klintehamn och Slite hamn ansluts. Syftet är att
möjliggöra effektivare transporter av bulkgods, inte minst kopplat till Gotlands sten- och
cementindustri.

Karta 6. Markerat vägnät upplåts för BK4 under år 2022.

Huvudinfart till hamnen från väg 141 är Lamellvägen som ansluter i hamnens södra del. I
den norra delen ansluter Hamnvägen.

Karta 7. Anslutande vägar, Lamellvägen och Hamnvägen.

Inloppet till Klintehamn är en allmän och riksintresseklassad farled av farledsklass 1.
Farleden har tillhörande sjösäkerhetsanordningar (SSA), det vill säga farledsutmärkningar
som behöver utrymme och även för eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas. Det
behövs också manöverutrymme till farledsutmärkning för tillsyn och underhåll samt ett

17

marginalavstånd då farledsutmärkning kan flyttas exempelvis i vintertid med anledning av
isförhållanden.

3.6 Hamnens miljötillstånd och miljöarbete
Hamnavdelningen arbetar i enlighet med miljövillkoren i gällande miljötillstånd (M 621512). Tillståndet avseende buller förutsätter att gränsvärdena vid befintliga bostäder,
vårdbyggnader, utbildningslokaler eller friluftsområden inte överskrids. Enligt dom M621512, 2014-09-17 från Mark- och miljödomstolen gäller:
Buller från verksamheten inklusive transporter inom hamnområdet och hjälpmaskiner
ombord på fartyg när dessa befinner sig i hamn, ska begränsas så att dessa inte ger upphov
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus och Pensionat Warfsholm än:
50 dB(A) kl. 07.00 – 18.00
45 dB(A) kl. 18.00 – 07.00
Den momentana ljudnivån får nattetid högst uppgå till 55 dB (A) vid bostäder. Kontroll ska
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer,
dock minst en gång vart tredje år.
Om SMA Mineral AB får tillstånd till utökad täktverksamhet, kommer det att krävas ett nytt
miljötillstånd för hamnen.
Träindustrin i hamnen har egna bullervillkor. Nattetid gäller exempelvis 40 dBA för den
verksamheten.

3.7 Transportflöden och marknad utfall och prognos
De godstyper som hanteras är flis, massaved, timmer, kalksten, spannmål, gödning och
grus/sten. Mellan åren 2012-2020 har godsmängderna generellt sett ökat och varierat
mellan drygt 125 000 ton och 250 000 ton år 2020. Huvuddelen är inrikes och utrikes
export. Under 2019-2020 skeppades det ut betydligt mer massaved och flis än tidigare år. På
väg 140 är ÅDT för lastbil 201-400 och på väg 141 101-200 idag.
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Figur 1. Utfall godsmängder för perioden 2012-2020, källa Region Gotland, Tekniska nämndens
hamnkontor.
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Antal anlöp i Klintehamns hamn
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Figur 2. Utfall antal anlöp åren 2012-2020, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor..

För Klintehamn är prognosen att godsmängden kommer att öka med 1,5% årligen samtidigt
som den minskar med 1% i Visby hamn årligen. Inriktningen är att huvuddelen godsflödet
omdirigeras till Klintehamn.
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Figur 3. Utfall från 2012 och prognos fram till 2040 för godsmängd i Klintehamn och Visby. Prognosen
bygger på linjär framskrivning, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor.

Nedanstående figur visar historiskt utfall från år 2012 och prognos fram till 2040 för antal
anlöp för båda hamnarna.
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Figur 4. Utfall och prognos för antal anlöp i Klintehamns och Visby hamnar, källa Region Gotland,
Tekniska nämndens hamnkontor.
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3.8 Hamnens framtidsidéer
Nedan följer några områden där Region Gotland bedömer att det finns
utvecklingsmöjligheter för Klintehamn hamn:
•

•
•

•

En av hamnens kunder, SMA Mineral AB, har ansökt miljötillstånd för en
betydande utökning av sin täktverksamhet för kalksten, Klintebys. Ges ett sådant
tillstånd, krävs även ett nytt miljötillstånd för hamnen och eventuellt också en
förlängning av Donnerkajen
Förbättring av logistikflöden och logistikytorna i hamnområdet
Tillfartsvägar inklusive korsningar måste möta de ökande transporterna som ett
utökat miljötillstånd skulle innebära. Det måste vara möjligt att säkert ta sig från
samhället, passera väg 140 och röra sig ut mot havet
Förbättringar av GC-vägar
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4 Riksintressets mark- och vattenanspråk
Det är viktigt att slå vakt om förutsättningar för sådana sjötransporter som ligger väl till i
förhållande till sin marknad och övrig infrastruktur på Gotland. Klintehamns hamn har
sådana förutsättningar.
Det område som hamnen disponerar idag är begränsat och möjligheten till en geografisk
utökning av hamnområdet är minimal. Öster om hamnområdet finns företaget Gotlandsflis
AB med sin verksamhet. Bolaget disponerar också en byggnad på kajen. På kajen har
Lantmännen en egen fastighet. Därför är det motiverat att hela dagens använda
markområde redovisas som riksintressets markanspråk även om delar som gästhamn för
fritidsbåtar normalt sett inte ingår i markanspråket för riksintresse hamn. Områden för
exempelvis småbåtshamn kan ses som utvecklingsområde för den riksintresseskyddade
verksamheten. Också infartsvägen från väg 141, Lamellvägen, ingår i riksintresseområdet
med en utökad bredd vilket möjliggör en väntfil.
Förutom hamnområdet ingår även ett område på Varvsholm, Sjöfartsverkets anläggning för
sjösäkerhet som är en del av riksintressets markanspråk. Till riksintresset hör också andra
tekniska anläggningar och utrustning som VHF-stationer, infrastrukturnät för
säkerhetskommunikation och AIS basstationer, ett identifieringssystem för fartyg inom
sjöfarten.
Det vattenområde som ska ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den
vattenyta som avgränsas av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten
som krävs för hamnverksamheten. Det kan gälla anlöpande fartygs behov för manövrering,
bogserbåtshantering, vändning, förtöjning, ankring, bunkring, lasthantering och läktring av
last samt utförande av rutinmässigt fartygsunderhåll. Gällande riksintresse farled går in i
riksintressets vattenanspråk.

Karta 8. Riksintressets mark- och vattenanspråk. Kring farleden finns en buffertzon som ska beaktas.
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5 Riksintressets omgivningspåverkan
5.1 Områden som påverkar eller påverkas av riksintresset
Områden där människor bor och vistas behöver lokaliseras och planeras med hänsyn till
hamnars och större farleders påverkan, såsom buller, vibrationer och risk. Många städer vill
utveckla attraktiva områden vid vatten. Det kan också finnas andra orsaker till varför
hamnar inte kan expandera fysiskt.

5.2 Buller
Hamnområdet som helhet är omgärdat av verksamheter nära inpå som gör att en expansion
av hamnområdet in mot landsidan i princip är omöjlig. Gotlandsflis AB:s sågverk ligger
direkt öster om hamnområdet och Lantmännens anläggning i hamnområdet, i sig en
bullrande verksamhet, speciellt i skördetider. Söder om hamnen ligger ett industriområde
med industrilokaler, återvinningscentral, reningsverk, impregneringsverk m.m.
Det finns störningskänsliga etableringar i närheten, som Pensionat Warfsholm norr om
hamnen, med hotell- och restaurangverksamhet. Norra piren är av publik karaktär med
fartygstrafik till Karlsöarna, restaurang och servicehus med havsbastu och är en viktig
målpunkt och mötesplats både för boende och besökare till Klintehamnsborna och för
besökare. Det ligger inom ett populärt rekreationsområde. Söder om hamnområdet finns ett
bad med utomhusgym vid Barlastkajen. Bostäder finns främst längs väg 140.
För att avhjälpa begränsning av verksamheten till följd av bullerproblem är dämpning vid
källan önskvärt. Det är dock generellt svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid
hamnar beroende på att huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus och avskärmningar
är svåra att utföra. I hamnen sker ljudutbredningen till stor del över vatten utan någon
tillskottsdämpning av vegetation, avskärmningar etc. Det är också svårt att ställa krav på
bullret från fartygen och olika fartyg har ljudutblås på olika platser. Därför är det
nödvändigt att ta hänsyn till bullersituationen när det planeras för bostäder, verksamheter
och friluftsområden.
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ljud som människor känner sig störda av. Höga
ljudnivåer påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Några av effekterna av störd sömn är
trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga. Människor som utsätts
för höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress. Enstaka ljudkällor kan
upplevas som ytterst störande, till exempel slagljud från hamnverksamhet.
Buller från fordonstrafik som alstras utanför av hamnområdet klassas som vägbuller. Inom
hamnområdet klassas buller från fartyg och övriga bullerkällor som externt industribuller.
Fartyg som går på en farled omfattas inte av något bullerriktvärde. Däremot berörs buller
från fartyg som ligger vid kaj.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, bör
riktvärden för externt industribuller tillämpas även för hamnverksamhet. För lågfrekvent
buller från hamnverksamhet bör riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
2005:6) om buller inomhus tillämpas.
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Verksamheten i hamnen genererar buller från ett antal olika ljudkällor. Källorna och dess
omfång beror på aktivitet och när på dygnet det sker. Bullerkällorna är:
•
•
•
•
•
•

Fartygsbuller vid ankomst och avgång samt hjälpmotorer vid kaj
Lossning och lastning av torrbulk eller styckegods
Godshantering med arbetsmaskiner, last‐ och personbilar
Fläktar från lagerlokaler eller andra anordningar
Kylaggregat
Varningssignal från mobilkranar

Följande riktlinjer ska klaras vid närmaste bostad enligt Naturvårdverkets riktvärden för
externt buller.

Ljudnivå från industriverksamhet, frifältsvärde

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

Leq dag
(06-18)

50 dBA

Leq kväll
(18-22)
samt
lör-, sönoch helgdag
(06-18)
45 dBA

Leq natt
(22-06)

40 dBA

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

De bullerberäkningar som har utförts sommaren 2021 baseras på ett fullt utnyttjat
hamnområde, att alla kajplatser nyttjas samtidigt. De har alltså ingen koppling till gällande
miljötillstånd. Dimensionerande för påverkansområdet är två driftfall, dels dag/kväll, dels
natt. Det är högsta ljudnivå nattetid som är dimensionerande för beräkningarna. Vilka
fartygstyper m.m. som beräkningarna baseras på beskrivs mer i detalj i PM, daterad 202108-27 (Bilaga). Lastbilstransporter inom hamnområdet ingår i beräkningarna men inte
personbilstrafik. Påverkansområdet baseras på två olika beräkningar, varav en för dag- och
kvällstid och en för natt.
På karta 9 nedan är dessa två beräkningar sammanslagna till ett påverkansområde inom
vilket 40 dBA nattetid eller 45 dBA kvällstid överskrids i någon av beräkningarna.
Noggrannheten i beräkningarna är plus/minus 3 dB. När det planeras för tillkommande
bostäder och vårdlokaler bör det ske utanför kurvan, 40 dBA.
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Karta 9. Riksintressets påverkansområde buller, svart linje är en sammanvägning av möjliga
driftscenarier dag-, -kvälls- och nattetid när hamnen är fullt utnyttjad.

Avseende lågfrekvent buller finns ingen allmängiltig schablonmetod för beräkning av
ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder som kan jämföras med de nivåer i frekvensbanden
31,5-200 Hz som Folkhälsomyndigheten anger i sina riktvärden. Därför är det svårt att
bedöma om myndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus överskrids eller inte.
För att kunna beräkna lågfrekventa ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder, krävs
fasadisoleringsmätningar och mätningar av rumsdimensioner. Vid projektering av nya
bostäder, undervisnings- och vårdlokaler bör denna frågeställning utredas i samband med
fasaddimensioneringar.

5.3 Risk- och säkerhetsaspekter
5.3.1 Riskbeskrivning
I fysisk planering behöver hänsyn tas till risken för olyckor, så att ny bebyggelse endast
uppförs där risknivån för tredje man är acceptabel.
Verksamheter i hamnområdena som kan innebära risker för miljön och människors hälsa
till följd av händelser är främst knuten till hanteringen av farligt gods, petroleumprodukter
och kemikalier. Eventuella olyckor kan orsaka utsläpp till mark, luft och vatten. Land- och
fartygstransporter med farligt gods sker till och från hamnen och inom hamnområdet. De
cisterner och tankar för till exempel drivmedel som finns inom hamnområdet kan också
orsaka miljöpåverkan om det uppstår spill eller läckage.

24

Region Gotland har via hamnavdelningen verksamhetstillstånden för hamnverksamheten i
Klintehamns hamn. Det innebär ansvar för uppföljning av villkor, omfattande egenkontroll ,
arbete med riskanalyser samt en samordnande och rådgivande roll bland aktörerna i
hamnen. Regelbundna kundmöten är ett av sätten som hamnavdelningen nyttjar för detta.
Hamnverksamhet innebär fartygsrörelser såväl i farleden in till hamnen som inom
hamnområdet. För att minimera riskerna sker alla planerade fartygsrörelser med
tidsseparering för att undvika fartygskrockar eller krockar med kajanläggningar.
Konsekvenser av en fartygskrock i Klintehamns hamn skulle kunna bli avsevärd och få stor
påverka men även utsläpp beroende på typ av inblandade fartyg.
För att skydda hamnverksamheten från yttre hot finns ett skalskydd inkluderande stängsel
kring stora delar av området, ronderingar och till del kameraövervakning. Ovan nämnda
risker kan sprida sig utanför hamnens skalskydd. Det är därför viktigt att riskbedömning
görs i samband med exploatering inom påverkansområdet.
Vid ny etablering i hamnen måste hänsyn tas till att inga hamndelar av riksintresse utsätts
för risk. Det gäller framför allt de hamndelar som är av nationell betydelse. Till exempel får
inte en ny etablering av något nytt varuslag eller verksamhet äventyra annan
hamnverksamhet.

5.3.2 Hantering av farligt gods
Vid kajlägena förekommer det verksamheter som hanterar farligt gods som ön är beroende
av som till exempel gödning. Vid sådan hantering sker en undanflyttning efterhand för att
reducera den totala volymen inom hamnområdet. Till hamnen ankommer och avgår
lastfartyg som har med sig farligt gods. Godset transporteras från och till hamnen på
vägnätet. Hamnverksamhet berörs av lagen om transport av farligt gods med tillhörande
förordning. Lagen omfattar förflyttning av farligt gods såsom lastning, lossning, förvaring
och hantering av farligt gods. MSB har gett ut föreskrifter om transporter av farligt gods.
Annan lagstiftning som måste tas hänsyn till är ADR-regelverket och Lagen om brandfarliga
och explosiva varor. Verksamheter i hamnområdet samt transporter av farligt gods till och
från hamnen kan medföra risker för omgivningen och längs transportlederna.

5.3.3 Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen bevakar risker i samband med hantering och transport av farligt gods i
ärenden som regleras av miljöbalken och plan- och bygglagen. Företag som söker tillstånd
enligt miljöbalken kan få begränsningar i sin verksamhet på grund av att risken i samband
med transporter till/från anläggningen är hög. Bebyggelse som planeras nära verksamhet
eller transportled för farligt gods kan begränsas vad avser till exempel avstånd till
anläggning/led, utformning och innehåll, just med hänsyn till riskbilden. Omständigheter
som påverkar konsekvensen av en olycka med farligt gods längs transportvägen är
omgivande tät bebyggelse som till exempel bostads- och kontorsbebyggelse samt stor
koncentration av människor i närhet till vägen. Korta avstånd mellan väg och bebyggelse
ökar risken för brandspridning.

5.3.4 Planeringsriktlinjer för risk- och säkerhetsaspekter
Risk- och säkerhetsfrågorna, inklusive klimatförändringar, ska uppmärksammas om ny
bebyggelse planeras i anslutning till befintlig hamn så att skyddsavstånden blir tillräckliga.
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Vid planläggning i närområdena till de olika hamndelarna och intill de vägar som trafik
försörjer hamndelarna, ska riskinventeringar göras och riskanalyser tas fram. Region
Gotlands räddningstjänst bör i ett tidigt skede i planprocessen ges möjlighet att deltaga i
planarbetet.
Möjligheterna att transportera farligt gods till och från hamnen måste beaktas och det är
viktigt att tidigt uppmärksamma risk- och säkerhetsaspekterna. En svårighet som bör
uppmärksammas är att planeringsåtgärder även långt från hamnen kan påverka
möjligheterna till transporter till och från hamnen. Om planförslag som begränsar
möjligheterna till sådana vägtransporter genomförs kan det ge negativa effekter på
hamnverksamheten och planerna bör därför inte fullföljas. Det är angeläget att vara
uppmärksam på och analysera om möjligheterna till vägtransporter till och från hamnen
påverkas av olika planförslag, även när planförslagen ligger långt från hamnen.

5.3.5 Klimatförändringar
Klimatförändringar som havsnivåhöjning, kajhöjder, stormvågor, dagvattenhantering m.m.,
hanteras löpande inom hamnverksamheten och anpassningar sker efter hand. Vid
nybyggnad i eller i anslutning till hamnområdet finns risk för direkt och/eller indirekt
påverkan.
Regionen har tagit fram ”Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 20182020. Avseende vägar är den största risken att ökad nederbörd och medföljande flöden
innebär risk för översvämningar, ras , skred och erosion. Dock är många av vägarna
enskilda. Vägtrummor och broar måste dimensioneras spå att de klarar framtidens flöden.
Sjöfarten påverkas inte i någon allvarligare grad men hamnarna kan påverkas längs landets
sydligaste kuster. Anpassning av kajernas höjder kan komma att behöva genomföras. Vid
nybyggnad/ombyggnad av hamnanläggningar utgår Region Gotlan från aktuellt
medelvattenstånd plus två meter.
I handlingsplanen hänvisas till Trafikverkets klimatanpassningsstrategi (Trafikverkets
strategi för klimatanpassning). Här framförs att ansvaret måste bli tydligare avseende vem
som har ansvaret för klimatanpassning av infrastrukturen. Här framgår att det funktionellt
prioriterade vägnätet ska prioriteras.

5.3.6 Nautiska hänsyn
Nautiska hänsyn, till exempel att ge fritt synfält mot farledens utmärkning, risk för
bländande ljus och andra faktorer som direkt kan påverka säkerheten och verksamheten
skall beaktas. Även den omgivande verksamhetens karaktär och störningskänslighet kan
påverka det område som bör skyddas. Att säkra enslinjens funktion är viktigt.

5.4 Luftkvalitet
5.4.1 Hamnens hänsynstaganden
Det finns inget villkor i hamnens miljötillstånd som gäller luftkvalitet. Miljökvalitetsnormerna bör beaktas med hänsyn till att normerna baseras på ett EU-direktiv som har
införlivats i svensk lagstiftning.
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Utsläpp till luft inom hamnverksamheten kommer främst från arbetsmaskiner och liknande
utrustning där olika jordbruks- och skogsprodukter samt kalk hanteras i bulk. Vidare
påverkar uppvärmning av lokaler liksom transporter inom och till och från hamnen
luftkvaliteten. Vid lastning och lossning av fartyg kan det inom hamnverksamheten även
uppstå damning. Även fartygen har utsläpp till luft under förflyttning i hamnen och under
tiden de ligger i hamn. Även risken för lukt och sotande rök från fartygen bör
uppmärksammas. Olika fartyg släpper ut olika mängder beroende på storlek, utrustning
ombord och bränsle. Fartyg har olika reningssystem beroende på bränsle exempelvis
katalysatorer på sina maskiner. Detta gäller både framdrivnings- och hjälpmaskiner. De
senare används för produktion av elström.

5.4.2 Planeringsriktlinjer för luftkvalitet
Luftförhållandena ska uppmärksammas om ny bebyggelse planeras i anslutning till
befintliga hamnar så att skyddsavstånden blir tillräckliga. Vid planering och planläggning i
närområden till de olika hamndelarna behöver förhållandena när det gäller luftföroreningar
klarläggas. Gällande miljökvalitetsnormer ska beaktas av kommuner och myndigheter. Även
risken för lukt och sotande rök från fartygen bör uppmärksammas.

5.5 Sjöfartsskydd (ISPS)
År 2002 fattade International Maritime Organization (IMO) beslut om nya regler för
sjöfartsskydd. Anledning till var händelserna den 11 september 2001 i New York och
Washington. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004 och är ett tillägg till kapitel V och
kapitel XI-1 samt ett nytt kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen. Till reglerna i SOLAS anslöt
sig dessutom en ny kod, den så kallade ISPS-koden.
Inom EU har de nya reglerna satts i kraft genom Europaparlamentets och rådet förordning
(EG) nr 725/1004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och hamnanläggningar. Vidare har
Sveriges riksdag beslutat om en lag (2004:487) om sjöfartsskydd, och regeringen har
beslutat om en förordning (2004:283) om sjöfartsskydd. Slutligen har Sjöfartsverket gett ut
en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS 004:13.
Lagstiftningen berör:
•
•
•
•
•

höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 ton eller mer
passagerarfartyg, inklusive höghastighetspassagerarfartyg
flyttbara oljeplattformar till sjöss
hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart
passagerartrafik mellan Gotland och fastlandet

Sedan den 1 juli 2008 ska tonnage enligt 1969 års mätregler tillämpas för fartyg i
internationell trafik.
Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt
sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och
kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av
Transportstyrelsen.
I tillägg till ovanstående har EU också beslutat ett direktiv. Europaparlamentets och Rådets
Direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd. Direktivet har införts i svensk rätt genom en Lag
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(2006:1209) om hamnskydd, en Förordning (2006:1213) om hamnskydd samt
Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd (SJÖFS 2007:1). (Transportstyrelsen, 2019)
Frågan om sjöfartsskydd och hamnskyddsplaner ska uppmärksammas i
planeringsammanhang eftersom de medför behov av att inhägna och otillgängliggöra
markområden för obehöriga.
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6 Riksintresset i planering och tillståndsgivning
6.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen
6.1.1 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808)
Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden. Med stöd av bestämmelserna i hushållningsförordningen (1998:896)
pekas områden av riksintresse ut för olika verksamheter och bevarandeintressen.
Tillämpningen sker enligt bestämmelserna i miljöbalken.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommunikationsanläggning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningen. Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt.
De aktualiseras när så är föreskrivet för tillståndsprövning och planering enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och enligt annan lagstiftning.
Syftet med bestämmelsen är att skydda funktionen hos en anläggning av riksintresse då
konkurrerande markanspåk prövas.
I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. vars
bestämmelser har överförts till miljöbalken, uttalas (sid. 167) följande:
”Bestämmelserna tar således sikte inte bara på att mark skall reserveras för anläggningarna.
Markreservationerna skall även innebära krav på hänsyn till andra verksamheter, så att
anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär till exempel att åtgärder
som kan försvåra driften av anläggningen inte bör tillåtas i anläggningens närhet. Om
exempelvis bostadsbebyggelse tillåts intill ett område som är avsett för en flygplats, kan
detta begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, eftersom hänsyn tas till
bullerstörningarna för de boende.”

6.1.2 Plan- och bygglagen (2010:900)
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt
plan- och bygglagen och kallas ofta för kommunal fysisk planering. Det finns tre typer av
kommunala fysiska planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är
också kommunen som prövar ansökningar och beslutar om bygglov eller förhandsbesked.
6.1.2.1 Översiktsplan
Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen bland annat redovisa hur
skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riksintressen ska
anges särskilt. När det gäller en hamn av riksintresse behöver översiktsplanens redovisning
omfatta hamnens markområde samt de påverkansområden som idag och i framtiden
bedöms påverkas av bullerstörningar, risker m.m. Även transporter till och från hamnen och
de störningszoner som kan finnas längs transportvägarna bör behandlas.
I arbetet med att ta fram en översiktsplan, ska kommunen samråda med bland andra
länsstyrelsen och sakägare. Länsstyrelsen företräder i sammanhanget statens intressen och
verkar för att riksintresset tillgodoses liksom att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor. Om länsstyrelsen bedömer att
riksintresset inte tillgodoses, ska det framgå av länsstyrelsens granskningsyttrande.
Kommunen ska redovisa granskningsyttrandet tillsammans med den antagna planen.
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En antagen översiktsplan ger vägledning för efterföljande planering och bygglovsprövning
enligt plan- och bygglagen men är inte juridiskt bindande. Den ger även vägledning för
tillståndsprövning enligt annan lagstiftning såsom miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap.
Det ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.
6.1.2.2 Detaljplan och bygglovsprövning utanför detaljplan
Vid planläggning och vid bygglovsprövning utanför detaljplan, ska enligt 2 kap. plan- och
bygglagen hänsyn tas till allmänna intressen. Här ingår bland annat att hänsyn ska tas till
riksintressen och att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.
Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. I
detaljplaneskedet ska kommunen bland annat bedöma om detaljplaneförslaget riskerar att
leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning av
riksintresse. Länsstyrelsens ska, enligt dess tillsynsansvar, under planprocessen bland annat
verka för att riksintresset tillgodoses enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen. Detta görs bland
annat genom samråd- och granskningsprocessen under detaljplanearbetet. När en kommun
har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska Länsstyrelsen besluta om
detaljplanen ska överprövas eller inte, enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen kan bland
annat upphäva en detaljplan enligt 11 kap. 11 § PBL om detaljplanen innebär att ett
riksintresse inte tillgodoses eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor. Om Länsstyrelsen upphäver en detaljplan har
kommunen möjlighet att pröva Länsstyrelsens beslut hos regeringen.
Som verksamhetsutövare och ansvarig för hamnverksamheten, är Region Gotland genom
tekniska nämnden sakägaren att samråda med. Miljö- och byggnämnden samråder med
samtliga nämnder och även regionstyrelsen i vissa fall. De ska även underrätta Region
Gotlands tekniska nämnd vid granskning och antagande om detaljplanen ligger inom
hamnens påverkansområden. Går beslutet om att anta en detaljplan emot hamnens
intressen kan Region Gotlands tekniska nämnd överklaga beslutet till mark- och
miljödomstolen.
Vid en bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område eller utanför ett område med
områdesbestämmelser, ska kommunen göra en fullständig prövning av kraven på
lokalisering, placering och utformning, då markens lämplighet för en viss åtgärd inte
tidigare har prövats. Vilka krav som ska prövas i ett bygglov eller förhandsbesked utanför
detaljplan eller områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagens andra kapitel. Även
en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ska göras i en bygglovsprövning.
Bland annat så ska bestämmelser om riksintressen och påtaglig skada tillämpas vid en
prövning av bygglov och förhandsbesked. En sådan prövning innefattar bland annat en
bedömning av om den ansökta åtgärden som ett bygglov eller förhandsbesked avser,
riskerar att leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning
av riksintresse. I en bygglovsprövning utanför detaljplan eller områdesbestämmelser kan
kommunen ta stöd av vad som anges i kommunens översiktsplan om ett sådant stöd finns.
Det är kommunen som har tillsyn över att byggaktörer fullgör sina skyldigheter enligt planoch bygglagen.
6.1.2.3 Bygglovsprövning inom gällande detaljplan
När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika intressen och
riksintressen avgjorts genom planprocessen. Vid en bygglovsprövning inom ett

30

detaljplanelagt område prövas åtgärden därför endast mot en detaljplans angivna
markanvändning och planbestämmelser. Vad som ska omfattas av en bygglovsprövning
framgår i 9 kap. plan- och bygglagen och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår
inte i den prövningen. Påverkan på riksintresse ska redan ha prövats i detaljplanen.
Däremot ska ett byggnadsverk uppfylla de krav som anges i 8 kap. i plan- och bygglagen,
PBL som reglerar ett byggnadsverks utformningskrav och tekniska egenskapskrav. De
tekniska egenskapskraven en byggnad eller byggnadsverk ska ha preciseras i plan- och
byggförordningen PBF och i boverkets byggregler, BBR. Bland annat ska en byggnad eller
ett byggnadsverk uppfylla skydd mot buller vilket bland annat innebär att ett byggnadsverk
ska vara projekterat på ett sådant sätt att buller ligger på en nivå som inte medför en
oacceptabel risk för personers hälsa.
6.1.2.4 Statlig medverkan i kommunernas planering
I planprocesserna kring översiktsplan, detaljplan och även s.k. områdesbestämmelser, är det
länsstyrelsen som ansvarar för att ta tillvara och samordna statliga intressen, däribland
riksintressen. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare, när det gäller
trafikfrågor med Trafikverket och när det gäller hamnar av riksintresse respektive
verksamhetsutövare.

6.2 Miljöprövning och tillsyn av hamnverksamhet enligt miljöbalken
(1998:808)
För att driva en hamn med Klintehamns hamn verksamhet, krävs tillstånd enligt
miljöbalken. Detta regleras i miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § och i miljöprövningsförordningen (2013:251) 24 kap 3 §. Tillståndsfrågan prövas av mark- och miljödomstol. Till
tillstånd kopplas även villkor för verksamheten, se även kap 6.5.2. En ny tillståndsprövning
görs oftast i samband med större förändringar. Under vissa omständigheter kan även villkor
prövas om på tillståndsmyndighetens initiativ utan att själva tillståndet i övrigt ändras.
Detta regleras närmare i miljöbalken 24 kap 5 §. Det finns också viss begränsad möjlighet
för tillståndshavaren att ansöka om ändring av villkor. Kraven för att medge en sådan
ändring är mycket stränga, frågan regleras i 24 kap 13 § miljöbalken. Tillsynen regleras i
miljöbalkens 26 kap. Tillsynsmyndighet för Klintehamns hamn är Region Gotland genom
Miljö- och byggnämnden.

6.3 Skada på riksintresset
De faktorer som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, är i
första hand tillkommande störningskänslig bebyggelse inom ett område som är utsatt för
buller från hamnverksamheten. Detta riskerar att medföra krav på att verksamheten i
hamnen begränsas vid framtida omprövningar av gällande miljötillstånd för hamnen. Även
enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar. Även åtgärder som menligt påverkar
till hamnen anslutande infrastruktur kan bedömas påtagligt skada riksintresset. Exempel på
sådana åtgärder kan vara tillkommande in- och utfarter och tillkommande markanvändning
som föranleder omfattande transporter som riskerar påverka framkomlighet och
tillgänglighet till befintlig infrastruktur.
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Riksintresseprecisering hamnen i Klintehamn – influensområde buller

Bakgrund
Syftet med denna utredning är att inom riksintressepreciseringen ta fram influensområden för
luftburet buller från verksamheten i Visby hamn. Uppdraget för denna utredning är att
influensområden som sammanfaller med riktvärdena i Naturvårdsverkets Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller - Rapport 6538 – april 2015 ska redovisas. Dessa
riktvärden anges i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Ljudnivå från industriverksamhet, frifältsvärde
Leq dag
(06-18)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50 dBA

Leq kväll
(18-22) samt
lör-, sönoch helgdag
(06-18)

Leq natt
(22-06)

45 dBA

40 dBA

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka
tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i
första hand den ljuddämpade sidan.
De redovisade bullernivåerna i denna utredning kan inte jämföras med verksamhetens
bullervillkor i gällande miljötillstånd. Bullerberäkningarna visar inte en faktisk bullersituation som
ska bedömas mot miljötillståndet utan möjliga scenarier då hamnen utnyttjas till sin maximala
kapacitet.

Metod
Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen Danish Acoustical Laboratory, rapport 32,
Environmental noise from industrial plants General prediction method (DAL 32) i
beräkningsprogrammet SoundPlan version 8.2.
I en beräkningsmodell med topografiskt material från Metria AB har byggnader, bullerkällor
modellerats och med den har sedan bullerutbredningsberäkningar på 5 m höjd över mark
utförts. Beräkningshöjden 5 m över mark har valts för att inte underskatta ljudnivåerna vid
fasaderna på bostäders övre våningsplan. 5 m är en rimlig höjd med tanke på att de
dominerande källorna på fartygen är placerade högt upp.
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I tabell 2 nedan redovisas de ljudkällor som medtagits i beräkningarna. I beräkningarna har
antagits ljudeffektnivåer som bedöms ligga i det övre spannet utan att vara absoluta maxnivåer
för bullerkällorna. Det kan sägas vara ett möjligt scenario som sannolikt mycket sällan kommer
att överskridas. Sällan bedöms vara mindre än en gång per år. För varje ljudkälla har ett
frekvensspektrum valts som bedöms vara ett genomsnittligt spektrum för respektive källa.
Tabell 2: A-vägda ljudeffektnivåer (LwA i dB) för ljudkällor
Kajplats
mm
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
Hamnområde

Ljudkälla

LwA
dB

Notering

Lastfartyg

104

Fartyg för ex timmertransport

Kran lastfartyg

108

Kran i drift ombord på timmerfartyg under lastning

2 Hjullastare

108

Kör fram timmer till kaj 1 under lastning

Lastfartyg

104

Ligger vid Lantmännen. Hjälpmaskin i drift

Kran på kaj

108

I drift under lastning alternativt lossning

2 hjullastare

107

I drift i samband med lastning alternativt lossning

Lastfartyg (flis)

104

Ligger inne för lastning av flis. Hjälpmaskin i drift

1 hjullastare

105

Kör fram flis till kaj 3 under lastning

Lastfartyg (sten)

105

Ligger inne för lastning av sten. Hjälpmaskin i drift

Kran på kaj

115

I drift under lastning.

2 hjullastare

109

Hjullaster som kör fram sten till kaj 4 för lastning

Tung trafik

102

Tung trafik med framför allt lastbilar som kommer
med produkter för utlastning alternativ hämtar.
Denna källa omfattar även övrig tung trafik inom
verksamhetsområdet

Beräkningar
Ekvivalenta ljudnivåer
Beräkningar av ekvivalenta ljudnivåer har utförts för följande tre olika driftfall. Dessa driftfall
representerar ett maximalt driftfall såväl i dagsläget som i framtiden, då det inte finns några
planer att utöka hamnområdet ytterligare med exempelvis fler kajer.
1. Dag- och kvällstid med en drift i hamnen som utnyttjar kapaciteten maximalt. Det innebär
att det är 4 inneliggande fartyg (alla kajplatser 1-4 belagda) med sina hjälpmaskiner i
drift. Samtidigt som det sker lossning/ lastning av samtliga fartyg. Samtliga källor i tabell
2 ovan är i drift. Detta beräkningsfall som avser drift dagtid bör då jämföras med
influensområde som omfattar ekvivalenta ljudnivåer >45 dBA. Beräkning redovisas som
ljudutbredningskarta i Underbilaga 1
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2. Nattetid med 4 inneliggande fartyg som har sina hjälpmaskiner i drift. Fartyget vid kajplats
1 (längst in mot land och närmst bostadsbebyggelsen) lastar/lossar timmer med egen
kran på fartyget samtidigt som 2 hjullastare assisterar på kajområdet. Detta
beräkningsfall som avser drift nattetid bör då jämföras med influensområde som
omfattar ekvivalenta ljudnivåer >40 dBA. Beräkning redovisas som ljudutbredningskarta
i Underbilaga 2. De momentana ljudnivåerna bedöms överskrida de ekvivalenta med
som högst 10 dBA varför det är influensområdet för de ekvivalenta som är
dimensionerande
3. Nattetid med 4 inneliggande fartyg som har sina hjälpmaskiner i drift. Ingen övrig aktivitet
vid hamnverksamheten. Detta beräkningsfall som avser drift nattetid bör då jämföras
med influensområde som omfattar ekvivalenta ljudnivåer >40 dBA. Beräkning redovisas
som ljudutbredningskarta i Underbilaga 3.De momentana ljudnivåerna bedöms
överskrida de ekvivalenta med som högst 3-5 dBA varför det är influensområdet för de
ekvivalenta som är dimensionerande.

Momentana ljudnivåer
Som beskrivits ovan så är de ekvivalenta ljudnivåerna dimensionerande, därmed redovisas inte
de momentana.

Noggrannhet
Noggrannheten ±3 dB. Osäkerheten domineras till största delen av att källeffekten för fartyg
som kan variera mycket från fartyg till fartyg.

Lågfrekvent buller
För Lågfrekvent buller finns ingen allmängiltig schablonmetod för beräkning av ljudnivåer
inomhus i befintliga bostäder som kan jämföras med de nivåerna i frekvensbanden 31,5-200 Hz
som Folkhälsomyndigheten anger. Därför är det svårt att bedöma om Folkhälsomyndighetens
riktvärden för lågfrekvent buller inomhus överskrids eller inte. En grov schablonmässig
riskbedömning kan utföras i ett senare skede av denna utredning. För att kunna beräkna
lågfrekventa ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder krävs fasadisoleringsmätningar och
mätningar av rumsdimensioner. Vid projektering av nya bostäder, undervisnings- och
vårdlokaler bör denna frågeställning utredas i samband med fasaddimensioneringar.

Influensområde
I karta 1 visas det sammanvägda influensområdet (svart linje) utifrån
bullerspridningsberäkningarna som redovisade i underbilaga 1 och 2. Linjen utgör den yttre
begränsningen inom vilken de ekvivalenta nivåerna är högre än 45 dBA eller 40 dBA beroende
på beräkningsfall. Linjen är något utjämnad för att öka läsbarheten och överensstämmer
därmed inte exakt med bullerberäkningens linjer för 45 respektive 40 dBA i ekvivalent ljudnivå.
För en noggrannare bedömning så bör de beräknade bullerutbredningskartorna i underbilaga 1
och 2 användas.
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Karta 1: Sammanvägt Influensområde från hamnverksamheten i Klintehamns hamn under
möjliga driftscenarior dag-, kvälls- och nattetid när hamnen är fullt utnyttjad.
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Bilaga 1
Klintehamn hamn
Bullerutredning för riksintresseprecisering
Trafikverket
TRV Gotlands Hamnar
Beräkning nr:6
Filnamn:
Bil 1 Klintehamn maxdrift dag o kväll 45
Beskrivning: Detta är ett max driftfall både för dagsläget och framtiden med fullt utnyttjad hamnkapacitet
4 inneliggande fartyg nattetid
Lastnig av timmer vid kaj 1
lastnning/ lossning vid Lantmännen
vid kaj 2
Lastning flis vid kaj 3
Lastning sten vid kaj 4
Transporter inom verksamhetsområdet
Ekvivalent ljudnivå 5 m över mark
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>
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Bilaga 2
Klintehamn hamn
Bullerutredning för riksintresseprecisering
Trafikverket
TRV Gotlands Hamnar
Beräkning nr:7
Filnamn:
Bil 2 Klintehamn lastning timmer natt 40
Beskrivning:
4 inneliggande fartyg nattetid
Lastnig av timmer vid kaj 1
Detta bedöms vara ett max driftfall
nattetid då lastning/lossning kan
förekomma vid enstaka tillfällen
Ekvivalent ljudnivå 5 m över mark
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Bilaga 3
Klintehamn hamn
Bullerutredning för riksintresseprecisering
Trafikverket
TRV Gotlands Hamnar

Beräkning nr:8
Filnamn:
Bil 3 Klintehamn natt 4 fartyg ej lastnning 4
Beskrivning:
4 inneliggande fartyg nattetid.
Ingen lastning endast fartygens
egna maskiner i drift.
Ekvivalent ljudnivå 5 m över mark
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Sändlista

Diariet

Remiss: Riksintresseprecisering för Klintehamns hamn
Klintehamns hamn är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enlig 3 kap 8§
miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket har i samverkan med länsstyrelsen på Gotland
samt med stöd av Region Gotland och Sjöfartsverket, tagit fram en precisering av
riksintresset. Hamnen har inte tidigare preciserats.
Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av
påverkansområden och mark- och vattenanspråk. Den ska tjäna som ett underlag för
kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters
handläggning som berör riksintresset.
Härmed översänds en remissversion av rapporten. Remisstiden är 1 september till 30
november.
En karta har tagits fram som visar bullernivåer vid fullt utnyttjad hamn, d.v.s. att alla
kajplatser används samtidigt.
Remissvaren skickas till trafikverket@trafikverket.se med angivande av dnr TRV
2020/3097.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Riksintressepreciseringar ses över med jämna intervall och en uppdatering sker om behov
finns. Ett sådant behov uppkommer om planerad utökad täktverksamhet i närheten av
hamnen, får miljötillstånd genom Mark- och miljööverdomstolen.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/150
20 oktober 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2021
Förslag till beslut

• Tekniska nämndens delegationsordning kompletteras enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Sedan årsskiftet 2020/2021 ingår regionens försörjningsavdelning i
teknikförvaltningen. För Hjälpmedelscentralens uppdrag att kunna tillhandahålla
hjälpmedel enligt de beställningar som görs fortlöpande behöver ett förtydligande
göras i tekniska nämndens delegationsordning.
Enligt det nya reglementet framgår följande:
”Hjälpmedelscentral
3 § Tekniska nämnden ska även svara för regionens hjälpmedelscentral. Centralen ska
åt regionens hjälpmedelsförskrivande verksamheter samordna sortiment,
lagerhållning och upphandling av hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentralen.
Centralen ska kunna bistå förskrivande personal med råd, men den ska inte
självständigt ge vård i hälso- och sjukvårdslagens mening. Till hjälpmedelscentralen
ska knytas en rådgivande hjälpmedelskommitté med representanter från förskrivande
verksamheter.”
Hjälpmedelschefen föreslås därför ha motsvarande beslutsmandat hos Tekniska
nämnden som fanns i den tidigare organisatoriska placeringen
(regionstyrelseförvaltningen).
Bedömning

Tekniska nämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg:
”Rätt att teckna fullmakt och tilldelningsbeslut och avtal för region Gotlands
hjälpmedelscentral i upphandlingar/ramavtal som rör hjälpmedelscentralens
sortiment och som sker i samarbete med Stockholms läns landstings inköpscentral”
Delegat: Hjälpmedelschef
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/150

Ersättare: Avdelningschef Försörjningsavdelningen
Barn- och genusperspektiv – ingen direkt påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen direkt påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – verksamheten är intäktsfinansierad. Samarbetet
med Stockholmläns landstings inköpscentral innebär för Hjälpmedelscentralen att
avrop från de gemensamma ramavtalen kan ske fortlöpande enligt de förskrivande
verksamheternas behov.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens reglemente
Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-10-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3609
25 oktober 2021

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Information fastigheter som föreslås försäljas
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2020-09-16 (TN § 189) att ge teknikförvaltningen i
uppdrag att påbörja en rad försäljningar av fastigheter. Listan med fastigheter har nu
uppdaterats och kompletterats med obebyggda fastigheter för att informera nämnden
om vilka fastigheter som föreslås försäljas.
Bedömning

Teknikförvaltningen fortsätter med arbetet att sälja föreslagna fastigheter.
Barn- och genusperspektiv – Informationen påverkar inte barn/genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Informationen rör fastigheter över hela Gotland
Ekonomisk konsekvensanalys – Försäljningen kan sänka Region Gotlands
driftskostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-25
Bilaga Fastigheter som föreslås försäljas
TN § 189
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Fastigheter som föreslås försäljas. Noteringar 2021-10-16/Karin Svensson
Fastighetsbeteckning

Populärnamn

Ort

Verksamhet

Detaljplan

Anteckning

Klinte strands 1:150

Gamla
stationshuset

Klintehamn

Extern hg, delar
tomt

Ja

Försäljningsprocess
påbörjad

Lämnat till
mäklare.
Värderad till
1 875 tkr

Othem
Strandriddaregården 1

Fd förskola
Tullis

Othem

Tom

Ja

Försäljningsprocess
påbörjad

Avvaktar
antagande av
dpl

Hogrän VismarängeLangfängskog 1:2

Fd förskola +
paviljong

Hogrän

Extern hg, delar
tomt

Nej

Ej påbörjat

Tingstäde Annex 1:17

Fd förskola
Misteln

Tingstäde

Tom

Nej

Köpekontrakt
4,5 milj till TN
20/10

Hemse Blåkråkan 11
(hus 38)

Blåkråkan, villa

Hemse

Tom

Ja, BK

Kräver
avstyckning,
Kräver utredning

Ej påbörjat

Eskelhem Prästgården
1:10

Enkronan

Eskelhem

Tom

Nej

Ligger i direkt
anslutning till
skolan, kräver
avstyckning.
Frågan är om det
är lämpligt. Kräver
utredning

Ej påbörjat

Västerhejde Vibble
1:296

Muntes villa

Vibble

Extern hg, delar
tomt

Ja, BF

Klinte Odvalds 1:29

Vildrosen, fd
förskola

Klintehamn

Extern hg, delar
tomt

BNÖ

1:164

Ska delas i 4
fastigheter.
Ansökan om avst
till lm 21-09-30
Behöver ändra
detaljplan?

Ligger hos
mäklare.
Värderad till
2 750 tkr

Bunge Stucks 1:226

Lägenheter

Fårösund

Extern hg, delar
tomt

Ja, BF

Köpekontrakt
3,5 milj till TN
20/10

Visby Vesslan 20

Villa

Visby

Extern hg

Ja, BF

Hyresgäst kvar
Flyttar 1/11-21

Klinte Sicklings
1:116/1:117

Växthus

Klintehamn

Social kooperativ

Ja

Visby Brodösen 7

Obebyggd tomt

Visby

Havdhem Prästgården
1:67

Obebyggd tomt

Havdhem

Havdhem Prästgården
1:68

Obebyggd tomt

Havdhem

Havdhem Prästgården
1:69

Obebyggd tomt

Havdhem

När Mickelgårds 1:28

Obebyggd tomt

När

Kan ej säljas,
restriktioner VA

När Mickelgårds 1:29

Obebyggd tomt

När

Kan ej säljas,
restriktioner VA

Othem Mars 8

Obebyggd tomt

Slite

Kan ej säljas,
restriktioner VA

Othem Håven 7

Obebyggd tomt

Slite

Kan ej säljas,
restriktioner VA

Stånga Annex 1:6

Obebyggd tomt

Stånga

Kan ej säljas,
restriktioner VA

Garde Nygårds 1:69 –
1:74, 6 st

Obebyggd tomt

Garda

Kan ej säljas,
restriktioner VA +
infartsväg ska
upprustas.

Sof har hyr till
31/12

TOMTER

Suderviljan vill
köpa
Köpekontrakt
1 750 tkr ska
godkännas av RF

Värderingsbedömning
finns

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 189

TN § 189

Försäljning av fastigheter

TN 2020/1684
TN AU § 178

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att påbörja process för
försäljning av fastigheter enligt bilaga 2.
Tekniska nämnden beslutar att i första hand direktförsälja Klinte Sicklings 1:16 och
1:17 till sociala kooperativet Suderviljan efter det att värdering skett,
enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C) tilläggsyrkande.

Teknikförvaltningen fick i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag på
avyttringsbara fastigheter och tomter samt förbereda försäljning av dessa enligt
gällande rutiner.
Region Gotland äger ca 280 st. bebyggda fastigheter där ca 550 st. byggnader finns.
Fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler för våra förvaltningar. I uppdraget ingår även att föreslå försäljning av
fastigheter/byggnader där det inte finns något behov för Region Gotlands
förvaltningar/verksamheter. Därav har FFA undersökt vilka fastigheter/byggnader
som Region Gotlands förvaltningar inte har behov av samt där endast externa
hyresgäster hyr.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut att de föreslagna
fastigheterna kan försäljas vilket medför en kostnadsminskning.
Barn- och genusperspektiv – Att försälja de föreslagna fastigheterna påverkar varken
barn eller genus.
Landsbygdsperspektiv - Att försälja de föreslagna fastigheterna påverkar inte någon
av Region Gotlands verksamheter på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Att försälja de föreslagna fastigheterna innebär
sänkta nettokostnader. För att sälja de fastigheter som har ett positivt driftnetto
behöver man göra en jämförelse mellan att behålla eller sälja när man fått ett anbud.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och avdelningschef Björn
Sandqvist.
Yrkanden:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 189

Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att i första hand direktförsälja Klinte
Sicklings 1:16 och 1:17 till sociala kooperativet Suderviljan efter det att värdering
skett.
Tommy Gardell (S) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att påbörja process för
försäljning av fastigheter enligt bilaga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-07-16
Bilaga
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3290
25 oktober 2021

Jonas Carlsson

Tekniska nämnden

Statusrapport vattenundersökning avseende Akebäck
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens VA-avdelning har gjort undersökningar i Akebäck för att ta
reda på om förutsättningarna finns för en ny vattentäkt. Vattentäkten ska försörja
samhällen på mellersta Gotland med dricksvatten och därmed ersätta/komplettera
befintliga vattentäkter. Idag försörjs mellersta Gotland av två vattentäkter med
vattendomar som sammantaget täcker behovet för området. En av vattentäkterna är
sedan en tid tillbaka tagen ur drift och den kvarvarande är hårt belastad. Akebäck har
historiskt pekats ut av SGU(Sveriges geologiska undersökning) som ett område med
god tillgång på grundvatten. Region Gotland äger två fastigheter i Akebäck där man
år 2020 borrat nya brunnar. Under perioden hösten 2020 till och med våren 2021 har
provpumpningar i brunnarna utförts. Data på grundvattennivåer har samlats in från
flertalet kringliggande fastigheter, detta för att ringa in ett så kallat
influensområde(påverkansområde) från provpumpningarna. Vattenuttaget ur
brunnarna under provpumpningen har baserats på mellersta Gotlands behov med en
viss marginal samt förluster i vattenverkets process. Provpumpningarna har
genomförts och visar på goda resultat, vattenproverna från de aktuella brunnarna
visar på god kvalitet med några parametrar som kan komma att behöva hanteras. En
identifierad risk är Södervägs brädgård i Vall som har orsakat förorenat grundvatten
vid några kringliggande fastigheter till brädgården. Data som samlats in under
provpumpningarna visar ingen indikation på att brunnarna vid brädgården påverkas
vid provpumpning.

Bedömning

Barn- och genusperspektiv – VA är viktigt för ett levande samhälle.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar Akebäck och mellersta Gotland.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3290

Ekonomisk konsekvensanalys – I det här skedet finns ingen ekonomisk
konsekvens.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3698
28 oktober 2021

Susanna Collin, Pernilla Johansson

Utredning – Regler kring upplåtelser av regionens mark

Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner utredningen

Sammanfattning

Teknikförvaltningen får med jämna mellanrum förfrågningar om olika former av
upplåtelser av Region Gotlands mark. Frågor inkommer också om vilka möjligheter
det finns att investera eller sköta drift och underhåll på regionens mark samt om
finns möjlighet att ge regionen en gåva. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag av
tekniska nämnden att ta fram riktlinjer inom dessa områden. Frågorna styrs till
största del av gällande lagar och regler och med anledning av det har
teknikförvaltningen tagit fram en utredning i syfte att tydliggöra vad som gäller.
Som bilaga till utredningen finns ett PM som beskriver hur andra regioner och
kommuner ser och formulerar sig kring donationer, sponsring, crowfunding och
medborgarbudget. Bilagan kan ses som en introduktion i dessa frågor där
konsekvenser, fördelar och nackdelar beskrivs. Förslag på eventuella riktlinjer för
donationer och sponsring finns sammanställda. Önskar tekniska nämnden att
förvaltningen tar fram skarpa riktlinjer för donationer och sponsring bör detta ges i
ett särskilt uppdrag till förvaltningen som i sin tur tar fram underlag som bereds via
tekniska nämnden och sedan vidare till regionfullmäktige.
Bedömning

En utredning som beskriver lagstiftning och regelverk kring upplåtelse av Region
Gotlands mark finns framtagen. Utredningen utgår från gällande lagar och regler.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner utredningen.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Region Gotlands övergripande mål om social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet
2020 - 2023 kan kopplas till upplåtelser av regionens mark
Barn- och genusperspektiv – Upplåts mark enligt gällande lagar och regler så
påverkas inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Utredningen berör hela Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3698

Ekonomisk konsekvensanalys – Utredningen medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Utredning – Upplåtelse av regionens mark

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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RAPPORT

Utredning
Upplåtelse av regionens mark
Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr TN 2021/3698
Version [1.0]
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1. Regler för upplåtelser av regionens mark
Teknikförvaltningen får med jämna mellanrum förfrågningar om olika former av
upplåtelser av Region Gotlands mark. Frågor inkommer också om vilka möjligheter det
finns att investera eller sköta drift och underhåll på regionens mark samt om finns
möjlighet att ge regionen en gåva. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag av tekniska
nämnden att ta fram riktlinjer inom dessa områden. Frågorna styrs till största del av
gällande lagar och regler och med anledning av det har teknikförvaltningen tagit fram en
utredning i syfte att tydliggöra vad som gäller.
Som bilaga till utredningen finns ett PM som beskriver hur andra regioner och kommuner
ser och formulerar sig kring donationer, sponsring, crowfunding och medborgarbudget.
Bilagan kan ses som en introduktion i dessa frågor där konsekvenser, fördelar och
nackdelar beskrivs. Förslag på eventuella riktlinjer för donationer och sponsring finns
sammanställda. Önskar tekniska nämnden att förvaltningen tar fram skarpa riktlinjer för
donationer och sponsring bör detta ges i ett särskilt uppdrag till förvaltningen som i sin tur
tar fram underlag som bereds via tekniska nämnden och sedan vidare till regionfullmäktige.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Utredning

Denna utredning med bilagor beskriver sammanfattningsvis regelverket kring upplåtelser
av regionens mark samt möjligheter att ta emot donationer eller gåvor för uppförande av
anläggningar på regionens mark.
Bilagor:

1. Utdrag ur delegationsordning
2. Utdrag ur relevant lagtext
3. Utdrag ur ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland”
4. PM Donationer, sponsring, crowdfunding och medborgarbudget
1.1 Olika former av upplåtelser



Upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen – polistillstånd krävs, region har
rätt att ta ut avgift enligt beslutad taxa



Upplåtelse av nyttjanderätt enligt jordabalkens regler – ett privaträttsligt avtal skrivs
mellan markägaren och den som ska nyttja marken



Upplåtelse av allmänna platser enligt detaljplan för allmän användning – upplåtelsen
sker när marken iordningsställts för sitt ändamål t ex när en gata är utbyggd av
huvudmannen för allmän plats, något särskilt beslut fattas inte

1.2 Allmän plats

Begreppet allmän plats skall inte likställas med begreppet offentlig plats som definieras i
ordningslagen. Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och det innefattar mer än
begreppet allmän plats. En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte, utan
tillstånd av polisen, användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som
platsen har upplåtits för enligt detaljplanen. Regelverket för offentlig plats beskrivs i särskilt
avsnitt nedan.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Allmän plats är områden som i detaljplan angivits för gemensamt behov och omfattar i
regel gator, park, naturområden och torg. Det är reglerna i plan- och bygglagen som
tillämpas för att bedöma tillåten användning inom allmän plats.
Inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap har kommunen en skyldighet att
färdigställa och upplåta allmänna platser för allmän användning. Detta innebär en
inskränkning i kommunens rätt som markägare, att fritt disponera marken. Kommunen är
också skyldig att lösa in mark som angivits som allmän plats i detaljplan med kommunalt
huvudmannaskap.
Kostnaden för utbyggnad av allmän plats finansieras via skattemedel,
gatukostnadsersättning eller regleras i exploateringsavtal. Kommunen har ansvaret för drift
och underhåll enligt 6 kap 21 § plan- och bygglagen och 2 § lag med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning.
För upplåtelser inom allmän plats som avser användning av marken till annat ändamål än
vad som angivits i detaljplanen, tillämpas reglerna för offentlig plats.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Utredning

För allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap är kommunen förhindrad att
teckna privaträttsliga avtal om upplåtelser enligt jordabalken och får bara uppbära
ersättning enligt avgiftslagen. Grundtanken är att en allmän plats inte mer än tillfälligtvis får
upplåtas för en enskild verksamhet. Om den allmänna platsen är mer lämplig för att
långsiktigt nyttjas för enskilt ändamål bör en ändring av berörd detaljplan ske.
Upplåtelse av nyttjanderätt, enligt jordabalkens regler, till enskild inom offentlig plats kan
endast ske inom område som inte utgörs av allmän plats om detta sker i enlighet med
detaljplan.
Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap ligger ansvaret för utbyggnaden hos de
enskilda fastighetsägarna i planområdet. Enskilt huvudmannaskap får endast användas om
särskilda skäl finns och den mark som anges som allmän plats ska vara till nytta främst för
de boende i området. Upplåtelse av marken sker genom lantmäteriförrättning enligt
anläggningslagen och fastighetsägarna inom området svarar för utbyggnad, drift och
skötsel. Allmän plats inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap är normalt tillgänglig
för allmänheten genom allemansrätten.
Som framgår av ovan är det är stora skillnader i fråga om vilket sätt som allmän plats
upplåts på enligt ordningslagen och de möjligheter som finns att disponera mark enligt de
olika upplåtelseformerna i jordabalken. Felaktiga upplåtelser på allmän plats kan innebära
ekonomiska risker och rättsosäkerhet dels för den som upplåter marken men även för den
som marken upplåts till.
1.3 Anläggningar på allmän plats

Kommunen kan uppföra anläggningar på allmän plats, om detaljplanen medger detta, som
en del av det kommunala uppdraget för att tillgängliggöra och erbjuda aktiviteter för
allmänheten som främjar folkhälsan med mera.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Principen för fördelning av kostnaderna för byggnation av anläggningar på allmän plats är
att kostnaden fördelas på markägarkollektivet inom planen med tillämpning av
gatukostnadsreglerna i plan- och bygglagen. Vanligtvis hanteras dock frågan i
exploateringsavtal, i vart fall om exploateringen genomförs av en eller några få större
exploatörer. När kommunen genomför markanvisningar ska kostnaden ingå i markpriset.
Kostnaden för anläggningen kan även finansieras via skattemedel eller t ex donation (se
bilaga) vilket vanligtvis sker inom redan befintliga detaljplaneområden.
Allmän platsmark får inte bebyggas, stängas av för allmänheten och bara tillfälligtvis
upplåtas för enskild verksamhet. Detta innebär att hyres- eller arrendeavtal inte kan skrivas.
Möjligtvis kan ett driftavtal ingås. Som exempel kan en förening få sköta driften av
anläggningen men kan inte nyttja den för enskilt ändamål utan den ska vara öppen för alla.
Föreningen har ingen möjlighet att ta ut avgifter för nyttjande av anläggningen. Ansvaret
för anläggningen kvarligger på kommunen. Om föreningen vill ordna ett tillfälligt
arrangemang ska polistillstånd sökas och markupplåtelseavtal tecknas med regionen.
Drift och underhåll av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap finansieras normalt
via kommunalskatten. Tecknade av driftavtal för allmän plats med enskilda bedöms inte
vara en långsiktigt hållbar lösning och bygger på att föreningen frivilligt vill ansvara för en
arbetsuppgift. Anläggningen ska vara öppen för alla och föreningen får sköta uppgifter som
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normalt hanteras av kommunen. Om föreningen av olika skäl inte har möjlighet att
uppfylla sitt åtagande får kommunen träda in och överta skötseln.
1.4 Anläggningar på kvartersmark

För kommunala idrottsanläggningar inom detaljplanelagd mark angiven som kvartersmark
är det inte ovanligt att föreningar sköter driften av dessa med stöd av ett driftavtal mellan
kommunen och föreningen. Det är också vanligt att kommunen upplåter nyttjanderätten
till anläggningen till idrottsföreningen genom ett separat avtal (hyres-eller arrendeavtal).
Kvartersmark som kommunen äger behöver inte hållas tillgänglig för allmänheten (om den
inte omfattas av bestämmelser om offentlig plats) och kommunen har rätt att upplåta mark,
anläggningar och byggnader till enskilda. En förening som arrenderar mark eller hyr en
byggnad har möjlighet att styra verksamhetens öppettider, bokning av träningstider med
mera och föreningen kan ta ut avgifter för användandet av anläggningen. Om anläggningen
ska hållas öppen för allmänheten regleras detta i avtal om driftsbidrag.
Kommunen svarar ofta för anläggandet men kan också överlåta till exempelvis en förening
att uppföra anläggningen.
1.5 Offentlig plats

Begreppet offentlig plats skall inte likställas med begreppet allmän plats som används i
plan- och bygglagen. Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och det innefattar
mer än begreppet allmän plats. Detta innebär i princip att all mark som antingen är allmän
plats eller sådan mark dit allmänheten har tillgång är offentlig plats. Detta innebär att även
kvartersmark kan vara offentlig plats. Även mark utanför detaljplan kan i vissa fall
jämställas med offentlig plats.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polisen användas på
ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för enligt
detaljplanen. Ett exempel på användning som ofta strider mot detaljplanen är
uteserveringar vilket innebär att tillstånd från polisen krävs. Ett exempel på användning
som ofta sker i enlighet med detaljplanen är torghandel där upplåtelse kan ske utan
polistillstånd.
1.5.1 Vad är offentlig plats?

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Med offentlig plats avses enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen:
- Allmänna vägar
- Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som har upplåtits till sitt ändamål.
- Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark for hamnverksamhet, om
de har upplåtits for detta ändamål och är tillgängliga for allmänheten
- Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används for
allmän trafik
Offentlig plats kan även vara kvartersmark ägd av regionen eller privat fastighetsägare.
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1.5.2 Allmänt om upplåtelser av offentlig plats

Efterfrågan att nyttja de offentliga platserna till annat än vad de ar avsedda till enligt
detaljplan är stor. Privatpersoner, intresseföreningar och företag vill disponera offentlig
plats för exempelvis evenemang, hundrastgårdar, lekplatser och uteserveringar.
Detta ställer krav på goda handläggningsrutiner och tydliga riktlinjer. Det kräver också att
den som får tillstånd respekterar att det är allmänhetens platser och mark man tillfälligt
lånar. Offentlig plats tillhör alla och därmed får en upplåtelse som är till fördel för vissa inte
vara till nackdel för andra.
1.5.3 Polismyndighetens roll i tillståndsgivningen

(utdrag ur ”Handbok om upplåtelser av offentliga platser” utgiven av SKR)

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

”Upplåtelser av offentliga platser med stöd av 3 kap. 1 § OL sker som en följd av
Polismyndighetens ensidiga beslut, och inte p.g.a. ett avtal mellan en upplåtare och en
nyttjanderättshavare. Beslutet om upplåtelse utgör således ett uttryck för samhällets
maktbefogenheter som kommer till stånd och får rättsverkningar mot den enskilde i kraft
av offentligrättsliga regler och inte genom ett civilrättsligt avtal. Upplåtelse av en offentlig
plats enligt OL utgör därmed ett slags offentligrättslig upplåtelse. Det innebär i sin tur att
de allmänna reglerna om nyttjanderätt i jordabalken inte är tillämpliga vid upplåtelse av
offentlig plats genom Polismyndighetens tillstånd.
Av dåvarande Regeringsrättens praxis framgår det att kommunen inte har någon rättslig
möjlighet att ingå civilrättsliga nyttjanderättsavtal avseende offentlig plats eller allmän hamn
som står under kommunens förvaltning i de fall då ianspråktagandet kräver tillstånd enligt
ordningslagen (RÅ 1949 ref. 10, RÅ 1980 Bb 247 samt RÅ 1992 ref. 87). Ett visst utrymme
att avtala om andra frågor än själva upplåtelsen och avgiften torde dock finnas.
Regeringsrätten redogjorde för detta på följande sätt: Det sagda innebär naturligtvis inte, att
det skulle vara generellt otillåtet för en kommun att som ett moment i en komplex
uppgörelse med ett enskilt subjekt behandla frågor om nyttjande av allmän plats och att i
en sådan uppgörelse ta in föreskrifter om ersättning för parternas åtaganden. Avtalet får
dock inte innefatta en markupplåtelse eller innehålla föreskrifter, som i realiteten avser
ersättning för sådant ianspråktagande av allmän platsmark för vilket polismyndigheten har
att meddela tillstånd och avgift kan komma i fråga enligt avgiftslagen.”
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Bilaga 1 – Utdrag ur delegationsordning
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

Handläggare mark och
stadsmiljöenheten.
Enligt konsekvenstrappa antagen 2017-1214, TN § 302

9) Upplåtelse av servitut, nyttjanderätt mm.

9.2 besluta i ärenden om att utarrendera,
eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom, högst 5 år med undantag av 9.3

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

9.3 besluta om upplåtelse av servitut,
ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning

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

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.5 besluta i ärenden om att arrendera eller
på annat sätt nyttja annans fasta egendom i
högst 5 år med undantag av 9.6
9.6 besluta i ärenden om att nyttja annans
fasta egendom genom servitut, ledningsrätt
eller deltagande i gemensamhetsanläggning
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[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Utredning

Bilaga 2 – Utdrag ur relevant lagtext

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Gaturenhållning m.m.
2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen
för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant
skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som
med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om
åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom
områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och
begagnas för allmän trafik.
Trots det som sägs i andra stycket ansvarar kommunen i enlighet med det som anges i första
stycket för områden som ska användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen
med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § plan- och bygglagen.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen på kommunens begäran ge dispens från
kommunens skyldighet enligt första stycket. Lag (2010:916).

Plan- och bygglag (2010:900)
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4§
I denna lag avses med
allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan
är avsett för ett gemensamt behov,
……..
4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
7§
Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns
särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt
för en eller flera allmänna platser.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Utredning

6 kap. Genomförandet av detaljplaner
18 §
Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen ordna de gator och
andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, så att platserna kan användas för
deras avsedda ändamål.
Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart det område som platserna
finns inom har bebyggts enligt planen eller, om genomförandetiden har löpt ut, efter hand
som bebyggelsen färdigställs.
När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt
och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt
följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar
syftet med planen.
21 §
Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är
huvudman för. Detta gäller även om detaljplanen upphävs.
24 §
Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller
annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov
av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen
besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder.
Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.
Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen,
vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen.
33 §
En fastighetsägares betalningsskyldighet enligt 24 eller 25 § ska jämkas, om
1. kostnaden för kommunens åtgärder är oskäligt hög, eller
2. den eller de åtgärder som kostnaden avser har en omfattning eller ett utförande som går
utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för
fastigheten.

Ordningslag (1993:1617)

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid
sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och
verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa
idrottsarrangemang (5 kap.). Lag (2009:101).
2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
och som har upplåtits för sitt ändamål,
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Utredning

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar
för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och
andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall
jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under
förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast
under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas
av en föreskrift enligt andra stycket.
3 kap. Allmän ordning och säkerhet
Användningen av offentlig plats
1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten
användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits
för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
Kommentar: tillfälligt och i obetydlig omfattning betyder att platsen endast får användas en
gång under kort tid och att ytan som används inte är större än ca 1x2m.
Allmänt vedertaget = allmänt accepterat. Den aktuella platsen ska ha använts på ett allmänt
vedertaget sätt och begreppet allmänt vedertaget bör ges en restriktiv tolkning. Det är den
som påstår att ett utnyttjande är allmänt vedertaget som har att visa att så är fallet.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

14 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd som avses i detta kapitel eller i en lokal
föreskrift ska Polismyndigheten beakta vad som krävs av hänsyn till trafiken samt till allmän
ordning och säkerhet. Om ansökan avser tillstånd att ta i anspråk en offentlig plats för visst
ändamål, ska särskild hänsyn tas till gångtrafikens intresse.
Ett beslut av Polismyndigheten om tillstånd får förenas med de villkor som behövs av hänsyn
till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Villkoren får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller på annat sätt göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Lag
(2014:590).
17 § Om det behövs för att förebygga oordning eller för att förhindra att människors hälsa
eller egendom skadas får Polismyndigheten i ett särskilt fall ge anvisningar eller tillsägelser till
innehavaren och besökande för användningen av sådana bad- eller campingplatser och lokaler
eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har
tillträde till. Om det är nödvändigt får Polismyndigheten förbjuda fortsatt användning.
Om det behövs föreskrifter om allmän ordning och säkerhet för verksamhet som avses i första
stycket, ska Polismyndigheten anmäla förhållandet till kommunen. Lag (2014:590).
18 § Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd,
1. om villkor som enligt 14 § andra stycket eller 15 § gäller för tillståndet har åsidosatts i inte
ringa mån och tillståndshavaren inte vidtar rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan
anträffas efter rimlig efterforskning,
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Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. om tillstånd har meddelats enligt 1 § och det är av särskild vikt för kommunen att det
återkallas,
3. om tillståndet gäller tills vidare och återkallelse är påkallad av hänsyn till trafiken eller till
allmän ordning och säkerhet,
4. om tillståndet gäller för bestämd tid och det är av väsentlig betydelse för trafiken eller för
allmän ordning och säkerhet att det återkallas, eller
5. om tillstånd har meddelats enligt 1 § och tillståndshavaren åsidosatt sin skyldighet att
betala avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser
av offentlig plats, m. m. och han inte betalar genast efter uppmaning.
Ett tillstånd enligt 1 § skall återkallas, om kommunens beslut om yttrande upphävts efter
överklagande.
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Bilaga 3 – Utdrag ur ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Region Gotland”
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR REGION GOTLAND
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Region Gotland (kommunen) skall
upprätthållas. Bestämmelserna i 23 § har till syfte att hindra att människors hälsa och
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom Region Gotland som är offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 23 §
är även tillämplig på andra än offentliga platser inom Region Gotland. För områden som
Region Gotland har upplåtit till torghandel gäller också Region Gotland föreskrifter om
torghandel.
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: samtliga
kyrkogårdar och begravningsplatser i Region Gotland, av Region Gotland ägda och andra
badplatser enligt bilaga 1, idrotts- och rekreationsområdet Visborg enligt detaljplan ”Del av
Visby Visborg 1:9 m.fl.”, gränser enligt bilaga 7, mark som ej är detaljplanelagd inom ett
område i Visby som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks
campings norra gräns upp till Lummelundsväg - Lummelundsväg söderut - rondellen - Kung
Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Östra Hansegatan - Stenkumlaväg
söderut - Allégatan västerut - Färjleden norrut - rondellen - tänkt rät linje i Färjledens
förlängning från rondellen till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping enligt 15
§ och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§. Inom idrotts- och rekreationsområdet Visborg
som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om hund enligt vad som anges 17-18 §§.
För den del av området som jämställts med offentlig plats och utgörs av ej detaljplanelagd
mark i Visby gäller endast vissa föreskrifter vilket framgår av respektive paragraf.
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Följande badplatser är jämställda med offentlig plats: Badplatser (av Region Gotland ägda):
Visby Havsbad
Badhusparken
Fårösund
Ronehamns bad
Norderstrands bad
Slite bad
Nybro bad
Gustavsviks bad
Kappelshamns västra bad
Burgsviks bad Snäckvikens bad
Klintehamns bad barlastkaj
Västergarns badplats
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Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Badplatser (andra):
Tofta bad
Gnisvärds bad
Sudersands bad
Kneippbyns bad
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Bilaga 4 – PM Donationer, sponsring, crowfunding och
medborgarbudget
Nedan följer en syntes och förslagsskrivelse grundad på hur andra kommuner ser på och
formulerar sig kring donationer och sponsring:
DONATION
Vad är en donation?
En donation eller gåva är något som en person, en organisation eller ett företag överlåter utan
att kräva någon motprestation. Givaren får inte heller på grund av bidraget åtnjuta särskild
förmånsställning eller ställa krav på hur uppgiften ska utföras. En gåva ska disponeras med full
äganderätt men får bara användas för det syfte som donatorn har föreskrivit. Gåvans ändamål
och eventuella villkor att ta emot gåvan ska beaktas i samband med ställningstagandet av
mottagandet av gåvan. Gåvans ändamål ska vara att skapa mervärde i någon av de
verksamheter som Region Gotland ansvarar för.
Skillnaden mellan en gåva och en stiftelse är att en stiftelse bildas genom att egendom enligt
förordnande av en eller flera stiftare skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig
förmögenhet och för ett bestämt och varaktigt ändamål. En gåva har inte dessa krav. Innan en
gåva eller donation accepteras ska en kontroll göras om det föreligger krav att bilda en stiftelse
eller om den kan anses vara en gåva. När en stiftelse bör upprättas är detta förknippat med
återkommande kostnader, därför bör en stiftelse endast bildas när förmögenheten överstiger
ett väsentligt belopp som försvarar de återkommande kostnaderna.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riktlinjer för donationer till Region Gotland


Donationen ska vara förenlig med Region Gotlands värderingar, verksamhet och
uppdrag.



En donation bör som princip vara utan villkor. Donator kan dock lämna önskemål om
villkor varvid regionen avgör om de är förenliga med de egna riktlinjerna.



Ändamålet för donationen bör gynna Region Gotland och medborgarna.



Donationens eventuella villkor ska prövas utifrån juridiska aspekter så att de är
förenliga med gällande lagar och regler.



En donation ska bedömas utifrån ekonomiska aspekter så att eventuella merkostnader
som donationen genererar beaktas och bereds budgetutrymme innan donationen
mottages.



Ett gåvobrev upprättas där avsikten med donationen och eventuella villkor beskrivs.

Roller och ansvar
Regionfullmäktige


Beslutar om att ta emot gåvor med ett uppskattat värde över ett beslutat (XX)
prisbasbelopp.

14 (19)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Utredning

Regionstyrelse


Beslutar om att ta emot gåvor med ett uppskattat värde mellan två beslutade
prisbasbelopp (XX-XX) eller en gåva av mindre belopp berör flera nämnder ekonomisk
eller verksamhetsmässigt.



Beslutar att förslag för användning av gåvan tas fram.

Övriga nämnder


Beslutar om att ta emot gåvor med ett uppskattat värde under ett beslutat (XX)
prisbasbelopp som ekonomisk och verksamhetsmässigt endast berör den specifika
nämnden.



Placering av medel beslutas i finanspolicyn.

Avdelningschef


Beslutar om att ta emot gåvor med ett uppskattat värde under beslutat (XX)
prisbasbelopp under förutsättning att inte nya kostnader för förvaltning av gåva
tillkommer. 1

Avdelning ekonomi- och verksamhetsstyrning


Ska ta ställning till om det föreligger krav på att bilda en stiftelse av donationen eller
om den kan hanteras som en gåva till kommunen.



Beslut om redovisning av gåvan.



Administrera transaktioner i samband med gåvan enligt gällande anvisningar.



Ta hand om löpande redovisning av gåvans placeringar.



Se till att placering av gåvans medel sker ändemålsmässigt och i enlighet med
finanspolicy.



Donationen ska hanteras enligt god redovisningssed enligt 4 kap 2 § BFL. Hur den ska
hanteras beror på gåvans innehåll.

Konsekvenser vid donation
Fördelar

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Kan bli lyckosamt om donationen är något som finns behov av och fungerar bra i
verksamheten.

Nackdelar


Förändrade förutsättningar av tex budgetar, personal, driftsmöjligheter,
underhållsmöjligheter kan medföra att donationsavtalet inte kan efterföljas, men
kravet står kvar på att det ska följas. Omöjligt att säga upp avtalet eller avveckla om

Med prisbasbelopp anses prisbasbeloppet, som publiceras av SCB, för året där respektive
beslut tas.
1
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förutsättningar förändras och man skulle vilja avveckla donationen. Regionen behöver
få rådighet över utförande enligt förändrade förutsättningar.


Risk för att det kan ses som attraktivt att ta emot gratis bänkar/stadsmöblering etc och
att det inte blir någon sammanhållen/övergripande styrning på hur stadsbilden ser ut.



Kan uppstå svårigheter om något donerat träd eller planteringar dör, försvinner, tas
bort, vandaliseras tex då någon donerar ett träd eller en bänk med en minnesskylt av
en anhörig eller till minne av något i en park.



Donationer kan underminera samhällskontraktet som Region Gotland har med
medborgarna. Det finns en risk att regionen hamnar i att erbjuda ett ”bassortiment” av
utbud och tjänster och att immateriella värden tex kulturella verksamheter, bli
beroende av externa medel där donationer kan vara en källa.



Kan finnas oförutsägbara konsekvenser av negativ art.



Kan påverka andra verksamheter inom Teknikförvaltningen.

SPONSRING
Vad är sponsring?
Sponsring är ett avtal där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta
medel, varor eller tjänster och den andra parten tillhandahåller en motprestation, tex
skyltplats eller andra varor eller tjänster. Med sponsring avses alltså ett affärsmässigt
avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser.
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Riktlinjer för sponsring till Region Gotland


Sponsring ska vara förenlig med Regionen Gotlands värderingar, verksamhet och
uppdrag.



Sponsring ska stödja redan planerade/önskade verksamheter och ska inte påverka den
regionala verksamheten att genomföra något som ligger utanför dess ramar.



Varje sponsring ska bedömas utifrån uppskattat värde så att insatsen från Region
Gotland står i rimlig proportion till vad som erhålls.



Sponsringen får inte påverka kommunens objektivitet eller inskränka det politiska
handlingsutrymmet.



Sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet och rättssäkerhet. Sponsring är
endast ett komplement till finansiering av regional verksamhet.



Sponsring ska regleras i ett skriftligt avtal där det framgår vari sponsringen består och
vilken motprestation som regionen står för.



Vid bedömning av om sponsring ska tillåtas bör i prövningen även inhämtas referenser,
kontroll av registreringar och eventuella skatte- och allmänna avgiftsskulder av
väsentlig betydelse.



Avtal om sponsring får inte innehålla något löfte om att sponsorn vid eventuell
affärstransaktion mellan denne och regionen skall ges någon fördel.

16 (19)

Region Gotland
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Sponsoravtal ska vara tidsbegränsade med uppsägningsklausul om företaget upphör
eller ej uppfyller krav enligt ovan. Syftet med sponsringsaktiviteten ska framgå.



Kompletterande, specifika riktlinjer upprättas för respektive nämnd.



Sponsrande aktörer kan vara privata, ideella eller offentliga . Lokaliseringen är
ovidkommande men intresset för deras verksamhet ska vara knutet till Gotland.

Utredning

Roller och ansvar


Respektive nämnd fattar beslut om mottagande av sponsring.



Det ska klargöras vilka inom region Gotland som får godkänna och teckna avtal.

Konsekvenser vid sponsring
Fördelar


Kan finnas fördelar med att få utveckling inom stadsmiljö som teknikförvaltningen inte
har budget för.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nackdelar


Risk för att det kan ses som attraktivt att ta emot gratis bänkar/stadsmöblering etc och
att det inte blir någon sammanhållen/övergripande styrning på hur stadsbilden ser ut.



Risk för att sponsorn önskar stora skyltar eller enligt eget utseende så att det inte blir
estetiskt tilltalande, behov att ta fram ett utseende på skylt som man alltid använder.



Kan uppstå svårigheter om något dör till exempel träd eller planteringar, försvinner,
tas bort, vandaliseras tex om man donerar ett träd eller en bänk med en minnesskylt
av en anhörig eller till minne av något i en park och föremålet försvinner av någon
anledning.



Risk för framtida krav på iscensättande av önskemål utifrån tidigare sponsring. Viktigt
med tydliga avtal och klargöranden om konkreta projekt.



Risk för korruption.



Merarbete i form av administration.



Sponsring kan underminera samhällskontraktet som Region Gotland har med
medborgarna. Det finns en risk att regionen hamnar i att erbjuda ett ”bassortiment” av
utbud och tjänster och att immateriella värden tex kulturella verksamheter, bli
beroende av externa medel där sponsring kan vara en källa.



Kan finnas oförutsägbara konsekvenser av negativ art.



Kan påverka andra verksamheter inom Teknikförvaltningen.

CROWDFUNDING
Vad är crowdfunding?
Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera
en verksamhet. I korthet bygger crowdfunding på att någon med en uttalad affärsidé söker
ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Insamlingen sker ofta via
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Utredning

crowdfundingportaler och många gånger är investerarna okända för företagaren. Portalen
fungerar lite som en anslagstavla där många olika affärsidéer presenteras samtidigt.
Upplägget kan variera, vissa efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte
mot en fast investeringssumma. Det är också vanligt att kunden ges möjlighet att förbeställa
en produkt mot förskottsbetalning. På så sätt samlas kapital för att genomföra affärsidén. I
många fall sätts ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.
SR 14 mars 2013: ”Begreppet "crowdfunding" har blivit något av ett kulturpolitiskt modeord på
senare år, och flera svenska kommuner hoppas nu på crowdfunding som ett sätt att finansiera
kulturprojekt. Men nu får kommunernas sätt att använda sig av publikfinansiering kritik för att
vara odemokratiskt.”
Konsekvenser vid crowdfunding
Fördelar


Kan finnas fördelar med att få utveckling inom stadsmiljö som teknikförvaltningen inte
har budget för.

Nackdelar


Kan finnas moraliska aspekter i vilka som lägger pengar i projekten.



Kan uppstå svårigheter om något dör till exempel träd eller planteringar, försvinner,
tas bort, vandaliseras tex om man donerar ett träd eller en bänk med en minnesskylt
av en anhörig eller till minne av något i en park och föremålet försvinner av någon
anledning.



Det krävs mycket resurser för att hålla i ett sånt projekt tex en projektanställning eller
att tjänsten köps in.



Crowdfunding kan underminera samhällskontraktet som Region Gotland har med
medborgarna. Det finns en risk att regionen hamnar i att erbjuda ett ”bassortiment” av
utbud och tjänster och att immateriella värden, tex kulturella verksamheter, bli
beroende av externa medel där crowdfunding kan vara en källa.



Kan finnas oförutsägbara konsekvenser av negativ art.



Kan påverka andra verksamheter inom Teknikförvaltningen.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MEDBORGARBUDGET
Vad är en medborgarbudget?
Medborgarbudget kan beskrivas som en demokratisk process för att involvera medborgarna i
hur kommunala resurser prioriteras. Det handlar om att genom dialogmetoder låta
medborgarna vara med och bestämma hur skattemedlen ska användas genom att ge möjlighet
att delta i beslut i av en del av budgeten. Det vanligaste har varit att medborgarna deltagit i
prioriteringar om hur en del av investeringsbudgeten ska användas. Framförallt har
medborgarnas prioriteringar använts som underlag för de förtroendevaldas beslut.
I processen går man igenom ett antal steg:
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Först tar man fram kriterier för hur eventuella prioriteringarna ska gå till och vilka
villkor som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på.



För att involvera så många som möjligt i processen måste projektet marknadsföras.



De som är målgruppen kommer med idéer på hur resurserna ska användas.



Idéerna som framkommit ställs mot de uppsatta kriterierna.



Målgruppen får rösta fram vilka idéer som ska genomföras.



Idéerna som får flest röster genomförs



Processen följs upp.

Utredning

Kriterier för medborgarbudgeten beslutas politiskt och utgör grunden för processen och styr
vad pengarna ska användas till. Det är bra om medborgarna kan vara medskapande i
processen. På så vis utvecklas arbetssättet med medborgarbudget. Forskning visar också att ju
fler gånger man genomför en medborgarbudget, desto större blir engagemanget och
delaktigheten. Därför är det viktigt att genomföra processen mer än en gång inom samma
beröringsområde.
Konsekvenser vid medborgarbudget
Fördelar


Fördelar med att engagera medborgarna i utveckling av stadsmiljö eller landsbygd.



En specifik utpekad budget för projektet avsätts vilket kan ge tydlighet och goodwill.



Grupper som vanligen inte engagerar sig kan ges särskilt utrymme.



Kan utföras i testprojektform, där man har kontroll över processen. Ett förslag eller idé
kan testas under en begränsad tid och sen tas bort.



Regionen kan få positiv feedback genom att möta olika gruppers idéer.

Ärendenr TN 2021/3698 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nackdelar


Det krävs mycket resurser för att hålla i ett sånt projekt tex en projektanställning eller
att man köper in den tjänsten. Budget måste tilldelas projektet.



Kan finnas svårigheter med driftsfrågor och budget.



Svårigheter med vilken mark man får söka för, ska det gälla utveckling av regionägd
mark eller all mark?



Krav bör ställas på till exempel att det inte får upplevas privat, att det måste vara
tillgängligt etc.



Kan finnas oförutsägbara konsekvenser av negativ art.



Kan påverka andra verksamheter inom Teknikförvaltningen.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3891
27 oktober 2021

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Trafiken på Allégatan
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att trafiken på
Allégatan har ökat dramatiskt i samband med att det nya bostadsområdet Artilleriet
byggts samt att Region Gotland flyttat delar av sin verksamhet till Visborgsområdet.
Gatan används också som genomfartsled från Visbyleden mot Follingboväg och
tvärtom. Trafik från färjorna förekommer nattetid.
Allégatans trafik med toppar på morgon och kväll har blivit väldigt störande för
boende längs hela gatan och medför att det inte går att sitta ute på sin uteplats och
föra ett samtal. Buller från trafiken är även störande inomhus trots treglasfönster och
modern isolering. En ordentlig analys av trafikmiljön behöver göras för att komma
tillrätta med den ohållbara situationen på och runt Allégatan. I synnerhet finns stora
besparingar att göra om planen på en cirkulationsplats Allégatan/Visbyleden inte
behöver byggas. Förslagsvis kan hastigheten sänkas till 30 kilometer/timme längs
hela Allégatans sträckning för att styra om trafik till Visbyleden och därmed sänka
ljudnivån. Att eventuellt omöjliggöra genomfart är ett annat alternativ.
Bedömning

En trafikanalys togs fram av Region Gotland 2008. Syftet var att göra en bedömning
av vilka konsekvenser de i översiktsplanen föreslagna utbyggnaderna av Visby
ytterstad får för trafikflöden, framkomlighet, boendemiljö och buller. Rapporten
hade ett perspektiv på 20 år och slutsatserna från den har legat till grund för utförda
och planerade åtgärder i vägnätet kopplat till fortsatt utbyggnad av såväl Artilleriet
som Visborgsområdet.
Behovet av en cirkulationsplats Allégatan/Visbyleden har utretts av Trafikverket i en
åtgärdsvalsstudie och finansieras av medel som anslås via länsplan för regional
transportinfrastruktur. En cirkulationsplats innebär en ökad kapacitet jämfört med
dagens trafiksignalanläggning. Det är en åtgärd som kan komma att bli aktuell för att
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3891

hantera dagens trafikflöden från Allégatan, Stenkumlaväg och Visbyleden i
kombination med de nya flöden som uppstår då Visborgsområdet byggs ut.
Allégatan är en viktig huvudgata i Visby som möjliggör åtkomst till målpunkter längs
gatan och genomfart. Att införa förbud mot genomfartstrafik på en huvudgata är inte
aktuellt.
Teknikförvaltningen arbetar med att genomföra hastighetsöversyner i tätorter på
Gotland. En hastighetsöversyn ska även genomföras i Visby med syfte att ersätta
nuvarande bashastighet 50 kilometer/timme med ny hastighet 30/40/60
kilometer/timme där det är lämpligt. Ett samlat grepp är nödvändigt då samtliga
länkar i vägnätet påverkar systemet som helhet. Översynen kommer att utgå från
handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av dåvarande Vägverket och SKL.
Översynen syftar främst till att öka trafiksäkerheten men även till att minska
trafikbuller och miljöpåverkan.
Barn- och genusperspektiv – En sänkning av hastigheten förbättrar
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En hastighetsöversyn i Visby kan genomföras
inom ramen för befintlig budget. Genomförandet kan kräva särskilda medel från
tekniska nämndens investeringsbudget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-12
Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3892
26 oktober 2021

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Parkeringsförbud
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
parkeringsförbud införs på Jungfrustig mellan Bergmansgatan och Lännaväg.
Bakgrunden är att det blir trångt när bilar och cyklister ska samsas på vägen, speciellt
vid de tidpunkter då det är mycket trafik till och från områdets skolor och förskolor.
Parkerade bilar, bussar och husbilar försämrar sikten och gör det svårt att ta sig ut
från bostadsområdet på ett trafiksäkert sätt. Förslagsställaren vill se en ändring innan
en olycka sker.
Bedömning

Förvaltningen har efter platsbesök och jämförelser med andra liknande lokalgator i
Visby konstaterat att införande av ett parkeringsförbud på den västra sidan av
Jungfrustig mellan Bergmansgatan och Lännaväg är en rimlig åtgärd. En sådan
lösning förbättrar sikten och därmed trafiksäkerheten vid vänstersväng från
Bergmansgatan samt vid infart från Lännaväg till Jungfrustig. Framkomligheten ökar
då parkering endast tillåts på ena sidan. Drift och underhåll av befintlig trottoar på
den västra sidan av Jungfrustig förenklas om ett parkeringsförbud införs.
Barn- och genusperspektiv – Ett parkeringsförbud på gatans ena sida förbättrar
sikten och ökar därmed trafiksäkerheten för barn och andra oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser
utöver framtagandet av en lokal trafikföreskrift samt en ringa kostnad för
skyltuppsättning och framtida underhåll.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-12
Tjänsteskrivelse 2021-10-26
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3350
5 oktober 2021

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Anslutning vatten P18 utomhusgym
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska installera en vattenkran i anslutning till utegym och motionsspår på
Visborgsområdet i Visby.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen, enhet fritid ansvarar för anläggningen. Eftersom
regionfullmäktige tilldelat teknikförvaltningen medborgarförslaget att besvara har
enhet fritid hörts i ärendet. Enhet fritid meddelar att de ser över möjligheten att
anlägga en vattenpost i anslutning till anläggningen och tar med det i sin framtida
planering.
Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen svarar att en vattenledning
enligt förslaget måste dras över parkeringsplatsen vid arenahallen. Vattenledningen
måste vara frostfri vilket skulle innebära höga installationskostnader som inte ryms
inom förvaltningens budget.
Barn- och genusperspektiv – ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast Visborgsområdet i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det finns ingen budget för att genomföra
förslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-05
Medborgarförslag 2021-06-09
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3312
11 oktober 2021

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Anlägga och sköta offentliga toaletter i
parken Tallunden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det efterfrågas toaletter i Tallunden då
det saknas på platsen trots högt besökstryck.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och att en toalett i Tallunden har
saknats. Tekniska nämndens Strategisk plan och budget 2022-2024 innehåller förslag
om investering för att anlägga en toalett i Tallunden.
Barn- och genusperspektiv
Ur såväl barn- genusperspektiv anses förslaget positivt då tillgång till en toalett kan
underlätta både planerade och spontana utevistelser i vardagen. Tallunden med
tillhörande lekplats är ett viktigt besöksmål för utevistelse för såväl barn som vuxna.
Förslaget är ur barnperspektiv även positivt då det blir enklare för familjer och barn
som inte bor nära Tallunden att planera en vistelse i och besöka parken om det finns
tillgång till en toalett.
Landsbygdsperspektiv
Förslagen bedöms inte ha någon påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys
En toalett i Tallunden har beräknats kosta omkring 1 500 000 kronor att anlägga.
Därutöver tillkommer en årlig drifts- och underhållskostnad.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2022-2024, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
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Medborgarförslag 2021-07-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1109
11 oktober 2021

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Anläggande av framkomlig promenadväg
vid Norderport
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag efterfrågar anläggningen av en framkomlig väg vid Norderport
så att det blir möjligt för alla att ta sig runt muren.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och att det finns behov av att
tillgängliggöra ett så pass viktigt parkområde som vallgravarna. Området har både
natur- och kulturvärden samt höga sociala värden och är en grön lunga i staden.
Teknikförvaltningen anser vidare att det saknas medel för att anlägga och sköta fler
gångvägar. Teknikförvaltningens uppdrag innefattar i dagsläget enbart slaghackning,
att hålla huvudstråk öppna samt renhållning och tömning av papperskorgar.
Barn- och genusperspektiv – Tillgängliga grönytor gynnar samtliga Gotlänningar
och besökare, inte minst barn. Stort stadsnära grönområde gynnar folkhälsan ur ett
socioekonomiskt perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys - Teknikförvaltningen har ingen budget för utökad
skötsel. I budgetberedningen inför 2022 föreslås att teknikförvaltningen ska göra
besparingar på grönskötsel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Medborgarförslag 2021-01-24
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2255
21 oktober 2021

Carola Molin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Avgifter vid kompostering av eget
hushållsavfall
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Premiera miljötänk
genom att ta bort handläggnings- och abonnemangändringsavgift (1180kr) för ett miljövänligt och
aktivt val som att börja kompostera sitt eget hushållsavfall.
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa (2017: 900 kr). Avgift för ändring
av abonnemang inkl. hämtning av avfallskärl faktureras separat (2017: 280 kr).
Bedömning

Avgiften för ändring och hemtagning av kärl hanteras av teknikförvaltningen.
Avgiften på 294 kronor är beslutat i Region Gotlands avfallstaxa av
Regionfullmäktige och motsvarar Region Gotlands kostnad för hämtning och
tvättning av kärl.
På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna
fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Man kan även
kompostera på en arbetsplats. För kompostering av köksavfall ska en anmälan göras
till miljö- och byggnämnden innan komposteringen påbörjas. Anmälan hanteras av
Miljö och byggnämnden och är förknippad med en avgift för 1 timme
handläggningstid enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv – Ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningens bedömning är att
kostnaden är förenligt med handläggningstid för utredning och den faktiska
kostnaden för hemtagning och tvättning av kärl.
Om avgiften slopas måste kostnaden täckas upp på annat sätt.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2255

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-07-02
Tjänsteskrivelse 2021-10-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen
Sonny Westerlund

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3313
28 oktober 2021

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Besked om slamtömning via SMS
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår. Att
Teknikförvaltningen får möjligheten att sända ut SMS som visar vilken dag slamtömningen
kommer ske.
Bedömning

Idag skickas brev ut med en aviseringsperiod på ca två veckor. I dagens läge kan man
inte skicka SMS dagen innan eller samma dag men avfallsavdelningen jobbar med att
ta fram en teknisk lösning för sms-avisering.
Barn- och genusperspektiv – Ej Relevant.
Landsbygdsperspektiv – Gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknisk utveckling ingår i avfallsavdelningens
budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-10-04
Tjänsteskrivelse 2021-10-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Hej,
Här kommer kortfattade anteckningar från senaste Skogliga rådet.
Lite statistik också:
På Gotland har det under perioden 1 jan-31 aug 2021 inkommit 185 avverkningsärenden,
sammanlagd areal: 723 ha.
För samma period under 2020 inkom 172 avverkningsärenden, sammanlagd areal: 685 ha.
Under 2019 inkom under perioden 201 avverkningsärenden, sammanlagd areal: 802 ha
Om vi tittar på tidigare helårssiffror se ser det ut så här:
2020 – 239 st
2019 -266 st
2018 – 274 st
Det är alltså något mer anmälningar i år än förra året men inga av de här siffrorna säger ju dock
något om hur mycket som faktiskt avverkas.
Siffror för avverkad areal tas inte fram eftersom utan på årsbasis och jag har tyvärr inte möjlighet
att plocka fram tidigare data för närvarande.
Nu går jag på sjukskrivning fram till min föräldraledighet.
Ha ett fint fortsatt 2021 så kanske vi hörs eller ses igen efter sommaren 2022!
Med vänlig hälsning
Frida Resare
Frida Resare | Skogskonsulent
Skogsstyrelsen | Stockholm-Gotlands distrikt
Galgbacksvägen 5, 18630 Vallentuna
010-457 71 80 (kundtjänst) | 08-514 514 66 (direkt)
frida.resare@skogsstyrelsen.se | skogsstyrelsen.se

Minnesanteckningar
Datum
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Diarienr

2021-09-08

Skogligt råd Gotland
Datum och tid:
Plats:
Inbjudna:

Frånvarande:

2021-09-08 kl. 09.00-12.00
Skype
Erik Brunner (Gotlandsflis), Lotta Löwhagen Lundberg (Gotlands vattenråd),
Gunnar Kotz (Liljewalchska stiftelsen), Jan Ekdahl (Mellanskog), Johan Bolin
(LRF), Anna-Lena Fritz (Länsstyrelsen), Johan Arvidsson, Eva Gahnström
(Region Gotland), Sven-Olof Eliasson (Skogssällskapet), Arvid Mickelåker
(Visby Stift), Stefan Lindstedt, Frida Resare (Skogsstyrelsen)
Anders Nypelius, Petter Engström (LRF), AnnCatrin Hjernqvist
(Naturskyddsföreningen),

Mötesinnehåll
Ärende

Innehåll/Resultat

1.Inledning
09.00 – 09.40
Stefan Lindstedt

Välkomna!
Runda/presentation – vad händer i sektorn?
Syfte: Kortfattad lägesrapport från respektive organisation. Max 5
min/organisation
Stort antal aktiviter planeras i närtid från många olika håll.
Seminarium kopplat till statsträd under hösten
Mellanskogs familjeskogsdag i helgen
Stor aktivitet kopplat till viltskador genom skogsstrategi nu i veckan
23:e oktober Skogens dag, möjligt tema Allemansrätt
Inför kyrkovalet är skogen och skogens förvaltning den stora frågan och
kan komma att få stora konsekvenser för stiften.

2. Information
från
skogsstyrelsen
09.40-10.00

Information om skogsstyrelsens verksamhet
- Områdesskydd – Skötsel och nybildande
I början av året fick vi inga medel för nybildande, men medel kom
senare.
Skötsel av områdesskydd prioriteras över nybildande.
-

Agenda skogligt råd Gotland

Alm

Skogsstyrelsen

Agenda
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Stabil finansiering med almarbetet.
Inventeringen genomförd men ännu inte sammanställd.

- Hyggesfritt
Demoyta ställs i ordning på mellersta Gotland.
Fri rådgivning inom hyggesfritt.
SKS har hållit skypeutbildningar inom hyggesfritt och intresset har varit
stort.
Pågår myndighetssamverkan för att etablera en definition av hyggesfritt.
Skogsskadearbetet nationellt får förstärkning från regeringen
Mellanskog och Skogssällskapet träffar gärna nyanställd konsulent på
SKS och bidrar till introduktion och samverkan.

Rast
10.00-10.10
3. Diskussionspunkt
10.10-10.50
Alla

Föryngring
-

Hur resonerar ni kring framtidens skogar?

-

Vilket tankesätt ska vi ha för att bibehålla en hållbar tillväxt under
förändrade förutsättningar?

-

Hur minskar vi känsligheten för skogsskador från
föryngringsfasen?

-

Hur tänker ni kring trädslagsval?

-

Vilket stöd kan vara intressant från myndigheter och andra aktörer
kopplat till det här?

Ståndortspassning jobbar man med, men det kanske kan utvecklas.
Det finns ett önskemål att skogsstyrelsen ska arbeta med tillsyn inom
föryngringar och återväxt.
Rådgivning är också viktigt.
Det vore bra om skogsstyrelsen tog ett ansvar i att förmedla information
från ny forskning inom området.
Det behövs mer fakta om föryngringsläget – hur ser de gotländska
föryngingarna ut egentligen?

Rast
10.50-11.00

Skogsstyrelsen

Agenda

4. Tillsynsarbetet
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Nya rutiner kring Samråd MB 12.6

Frida, Stefan
11.00-11.30
5. Övriga
frågor
11.30-11.55
6. Avslut/nästa
möte

Beslut om datum för kommande möten

11.55-12.00

Beslutspunkter
Nr

Beslut

Öppna aktiviteter
Nr

Aktivitet

Vem

Klart
datum

Status

Vem

Klart
datum

Status

Ny Återkommande punkt, statistik avverkningsanmälningar
Frida skickar ut statistik för Gotland så långt i år, jmfrt med
samma period tidigare år

Stängda aktiviteter
Nr

Aktivitet

Region Gotland

Samhällsbyggnadskonferens
6 december 2021
Varmt välkommen till ett nytt forum för att informera
och diskutera om aktuella frågor inom samhällsbyggnad
på Gotland.
Tid: Måndagen den 6 december, klockan 09.00-11.30 inklusive paus.
Plats: Konferensen sänds digitalt, www.gotland.se/samhallsbyggnadskonferens
Alla är välkomna att delta, ingen föranmälan behövs och konferensen är såklart
kostnadsfri.
Program
På denna första konferens kommer vi att få höra från förvaltningsdirektörerna Johan
Åberg och Patric Ramberg som beskriver hur vi arbetar med frågor inom samhällsbyggnad, och hur vi jobbar för att förbättra vår process för boende, besökare och företagare. Vi kommer också att få en presentation av arbetet med Översiktsplan 2040,
som är under framtagande inför samråd just nu. Vi hoppas på stor delaktighet från alla
er deltagare via de frågor som ni skickar in under konferensen.
Varmt välkommen,
Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande samt Peter Lindvall, Regiondirektör

Har du frågor om konferensen, ditt deltagande eller något annat?
Hör av dig till vår kommunikatör Lisa Häggstam, lisa.haggstam@gotland.se

www.gotland.se/samhallsbyggnadskonferens

