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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under mars månad 2022:
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 8 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 74 bifall.
Begagnande av offentlig plats Almedalsveckan: 8 ärenden.
Begagnande av offentlig plats uteservering: 23 ärenden.
Begagnande av offentlig plats byggställning: 4 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 7 ärenden.
Offentlig tillställning: 3 ärenden.
Allmän sammankomst: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 50 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 5 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 58 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 7 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende trafik: 5 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 11 ärenden.
Övriga markärenden: 10 ärenden.
VA ansökan: 3 ärenden.
Övriga VA ärenden: 1 ärende.
Lokala trafikföreskrifter: 3 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 5 bifall.
Grävtillstånd: 9 bifall, 3 avslag.
TA-planer: 19 bifall, 1 avslag.
Beslut enligt § 9 färdtjänstlagen: 39 bifall.
Färdtjänst: 39 bifall, 3 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 31 bifall.
PRH Förare: 15 bifall, 3 avslag.
PRH passagerare: 5 bifall, 2 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 4 bifall, 1 avslag.
Dom Förvaltningsrätten –avslag mot den enskilde: 1 ärende.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 19 ärenden.
HR beslut angående personal: 10 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.
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1 Sammanfattning
Att så mycket osäkerhet och risker omger verksamheten hör inte till vanligheten. Kriget i
Ukraina bidrar både direkt och indirekt till en ökad osäkerhet avseende verksamheten och
dess resultat. Fordonsorganisation påverkas dels genom att priset på bränsle och tillsatser
ökar kraftigt samtidigt som det planerade utbytet av fordon i princip omöjliggörs av bristen
på nya fordon. Kemikalier till VA och städverksamheten är andra saker som påverkas både
avseende tillgänglighet och pris, dock har vi i dagsläget ingen brist och arbetar löpande med
försörjningsfrågan. Östersjökryssningar är en annan verksamhet som är starkt förknippad
med mycket osäkerhet och för närvarande är det oklart om de amerikanska rederierna
överhuvudtaget tar sig in i Östersjön – situationen förändras dag för dag. Ovanpå allt detta
har vi sedan tidigare en rusande utveckling i materialpriserna som sannolikt kommer att få
en betydande inverkan på såväl investeringar som löpande underhåll. Vi tror dock
fortfarande att sommaren 2022 kommer att bli en bra sommar för besöksnäringen och har
på olika sätt förberett oss för det.
Kollektivtrafiken förblir, ur ett ekonomiskt perspektiv, en utmaning där även den särskilda
kollektivtrafiken, och då speciellt sjukresorna, utgör en allt större belastning på ekonomin.
Vi tittar nu framåt och ser nya möjligheter i både en ny organisation och trafikstruktur.
Vårt fokus på samhällsbyggnadsprocessen visar sig i praktisk handling när vi nu etablerar
en ny enhet för mark- och exploateringsfrågor (MEX). Resurser sammanförs från
samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen i en ny
enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya enheten planeras att sjösättas under
fjärde kvartalet i år. Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende kundtjänst
fördjupas för att på sikt lägga grunden för samhällsbyggnadsprocessens gemensamma
kontaktcenter.
Pandemin tycks ha släppt sitt grepp om samhället och en ny ”post Covid” tid infinner sig.
För region Gotlands del innebär detta ett nytt sätt att se på arbetsplatsnärvaron eftersom
möjligheter till en mer flexibel förläggning av arbete medges. Många kommer att fortsätta
att delvis arbeta hemifrån. Detta har möjliggjort en gynnsam omförhandling av avtalet med
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hyresvärden Vacse avseende Visborg där Region Gotland nu minskar lokalytan och med ett
antal arbetsplatser.
Vi ser fortsatta rekryteringsutmaningar inom ett antal områden men vi har trots detta
lyckats besätta ett antal vakanser som vi tidigare haft svårt att få sökanden med önskad
kompetens till. Detta tillsammans med en utökning av antalet befattningar som är knutna
till vår exploateringsverksamhet har medfört att förvaltningen det senaste året vuxit vad
gäller antalet anställda.
Nettoresultat för första kvartalet uppgår till 1,3 miljoner kronor (-16,9 mkr). De
skattefinansierade verksamheternas utfall uppgår till 5,4 miljoner kronor (-10,6 mkr)
samtidigt som den avgiftsfinansierade verksamheten sammantaget har ett negativt utfall
mot budget med -4,1 miljoner kronor (-6,3 mkr). Vi har ännu inte lyckats lösa alla
periodiseringsproblem. Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -2,4 miljoner kronor. Den
allmänna kollektivtrafiken står för -0,5 miljoner kronor och den särskilda -1,8 miljoner
kronor.
Helårsprognosen anger en avvikelse mot budget på -21,9 miljoner kronor (-46,9 mkr). Av
den totala prognosen utgörs -23,9 miljoner kronor (-29,3 mkr) av skattefinansierade
verksamheter och 2 miljoner kronor (-17,6 mkr) av avgiftsfinansierade verksamheter. Totalt
för kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 13,9 miljoner kronor. Nya
redovisningsriktlinjer för exploateringsverksamheten innebär att anslagsramen för mark
och trafikavdelningen måste utökas i motsvarande grad. Beräkningar har gjorts av behovet
för 2022 som uppgår till 14,1 miljoner kronor.
Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 484,5 miljoner kronor kommer
genomföras under 2022. Fler stora byggnationsprojekt pågår eller ska startas upp under året
bland annat modulbyggnad vid Visby lasarett, utbyggnad av Tingsbrogården och nytt LSSboende i Visby. VA har fortsatt hög investeringstakt och räknar med att investera
125,1 miljoner kronor under året.
De osäkerheter och risker som belystes i inledningen i den här sammanfattningen kan
komma att påverka resultatet i någon riktning som vi inte känner till idag. Vi följer
utvecklingen inför kommande prognoser.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Kriget i Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela världen. Teknikförvaltningen följer
händelseutvecklingen noggrant och vet att den kommer att påverka Sverige, Gotland och
teknikförvaltningen. Hur och till vilken grad vet vi ännu inte men ett arbete på
förvaltningen har påbörjats med att se över våra förråd och se till att dessa fylls på med
nödvändigt materiel för att säkra större uthållighet om leveranser till Gotland skulle störas
eller utebli. Erfarenheter från skarpa händelser och övningar visar hur komplext det är att
försörja städer med nödvatten och hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att
kunna hantera svåra situationer. Förvaltningen har sedan tidigare en upprättad
nödvattenplan för VA-abonnenter men har också som prioriterad aktivitet i
verksamhetsplanen för 2022 att vara drivande i att upprätta en regiongemensam sådan.
Förvaltningen inventerar just nu lokaler för att kunna bidra med bostäder till de flyktingar
som anländer.
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Besökssituationen
Teknikförvaltningen har förberett sig för att besöksmängden sommaren 2022 kommer att
bli liknade eller ännu större än förra årets. VA-avdelningen har påbörjat ett samarbete för
en hållbar vattenanvändning med besöksnäringen och för avfallsavdelningen har
upphandling av slamsugningsfordon påbörjats, man kommer också att hyra in ett
slamsugningsfordon för att ännu bättre kunna klara en rekordsommar.
Samtidigt som förvaltningen förbereder sig för en rekordsommar finns också en osäkerhet
kring besöksmängden kopplat till den oro som finns i samband med kriget i Ukraina. Det
är en utmaning att planera för rekord och samtidigt vara medveten om de många faktorer,
som inte går att rå över, och som slutligen kommer att avgöra hur sommaren 2022
kommer att bli.
Under sommaren 2021 var nedskräpningen stor över hela ön och förvaltningen har i år valt
att utöka antalet säsongsanställda för att hantera renhållningen på bad- och besöksplatser
runt om på ön samt i Visby. Förvaltningens nya projekt "Vi trampar mot framtiden"
kommer att genomföras i sommar och innebär att ett antal tjänster (främst riktat mot
ungdomar) kommer att cykla elcyklar både under såväl dag- som kvällstid för att utöka
renhållningen på hårt belastade områden som strandpromenaden, skeppsbron och
kryssningsstråket.
Två stormar inom loppet av en vecka i januari har förstört och underminerat flera platser
längs strandpromenaden i Visby. Skadorna är omfattande och gata- och parkavdelningen,
mark- och trafikavdelningen samt projektavdelningen samarbetar för att se på möjliga
åtgärder, samt undersöka med entreprenörer när genomförandet kan äga rum. På grund av
högt vattenstånd under februari och mars kunde inget återställningsarbete påbörjas men det
är en prioriterad fråga är att ha strandpromenaden åtgärdad inför årets högsäsong.
Kollektivtrafiken
För den allmänna kollektivtrafiken är utsikterna för en budget i balans under 2022 inte
goda. Återhämtningen efter pandemin går långsamt och trenden pekar på att antalet
resenärer på helårsbasis uppnår cirka 75-80 procent av antalet resenärer i den allmänna
kollektivtrafiken år 2019 . Regionens intäkter påverkas fortsatt negativt samtidigt som
kostnaderna inte kan minska i samma omfattning. Ytterligare ekonomisk förstärkning till
verksamheten behövs under innevarande år.
Inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter antalet sjukresor vara högre än tidigare
samtidigt som det kan förvänts att färdtjänsten kommer att återgå till den nivå som var
innan pandemin. Konsekvensen blir att det totala antalet resor kommer att bli fler än
tidigare år och regionens resurser belastas ytterligare. Trenden med ensamåkning ser ut att
mattas av något men ligger fortfarande på en hög nivå.
På uppdrag av Region Gotland har ett konsultföretag arbetat fram en rapport gällande
framtiden för Gotlands kollektivtrafik. Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera
som ett underlag till kommande strategi för kollektivtrafikens utveckling på Gotland.
Konsulten har utgått från ett ”blankt blad” där utgångspunkt har varit att med nuvarande
resurser utveckla en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik samtidigt som förslag tas fram
på hur kollektivtrafiken kan utvecklas med hänsyn till resandeunderlag och behov.
Uppdraget kommer att avrapporteras under andra kvartalet i år.
Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, (§92) att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i
samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
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socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad
organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken för rapportering till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört gemensamma möten där
teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga förvaltningar står bakom förslaget till
ny organisation, samt att den ska organiseras hos teknikförvaltningen. Förslaget är att ny
organisation ska gälla från den första januari 2023. Samverkan påbörjas under mars månad
och riskbedömningar ska genomföras innan sommaren.
Samhällsbyggnadsprocess för framtiden
Projektet FramSam pågick under drygt ett år och resulterade i en färdplan för en effektiv,
kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för framtiden.
Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnades under 2021 över till
linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot det nya läget som finns definierat i
projektets slutrapport.
Enligt regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 framgår att regionstyrelsen, tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att genomföra nödvändiga
organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i enlighet med det nya
läget. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:





Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera samt att se över
befintliga forum.
Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen.
Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och med år
2023.
Gemensamt kontaktcenter.

Under 2021 och 2022 har följande förändringar genomförts:
 Gemensam beredning har införts och ersatt REX (regionala exploateringsrådet).
 Processledare för det fortsatta arbetet har rekryterats.
 Traineer inom samhällsbyggnad har rekryterats.
Arbetet med att samla mark- och exploateringsverksamheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår och målet är att den nya organisationen ska träda i
kraft under hösten 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Den första delen av 2022 har utifrån ett medarbetar- och arbetsmiljöperspektiv främst
präglats av tre saker; initialt hög sjukfrånvaro, även med pandemimått mätt, successiv
återgång till arbetsplatsen och "det nya normala", som också präglats av förändringen av
kontorsarbetsplatserna på Visborg, samt återkommande påminnelser om den
kompetensförsörjningsutmaning förvaltningen, regionen och hela arbetsmarknaden är mitt
uppe i.
Återgången till "det nya normala", där medarbetare fortsätter att i viss utsträckning arbeta
hemifrån, och chefer även fortsättningsvis leder på distans, innebär både möjligheter och
utmaningar. Många medarbetare vittnar om fördelarna med en mer flexibel syn på
arbetsstället, i synnerhet när hemarbetet blir mer frivilligt. Samtidigt ser vi utmaningar med
att få till en bra spontan dialog i vardagen, som kan ske utanför schemaladga möten, när
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många arbetar hemifrån. Cheferna ser utmaningar med att leda på distans, men ser också
möjligheter med att kunna erbjuda flexibla lösningar, vilket ökar attraktiviteten och
förhoppningsvis även motivation och arbetsglädje. Lokalförändringarna på Visborg har
varit en het fråga under perioden och alla berörda arbetsgrupper har genomfört en
behovsanalys som beskrivit hur många arbetsplatser gruppen behöver, vilka andra behov
gruppen har samt om det finns individuella behov för enskilda medarbetare.
Behovsanalysen har också kompletterats med riskbedömningar kopplat till arbetsmiljön.
Riskbedömningarna har tagit sikte på den förändring det innebär att gå från individuella
och personliga arbetsplatser till ett antal icke-personliga kontorsplatser där medarbetarna
fritt kan välja placering från dag till dag. Denna förändring är ännu pågående och
förändringsarbetet har initialt gått ganska snabbt. Förändringen har skapat reaktioner och
känslor hos vissa medarbetare och vissa grupper, men i det stora hela har arbetet flutit på
ganska väl så här långt.
Medarbetare och framförallt chefer inom förvaltningen påminns återkommande om den
kompetensförsörjningsutmaning vi står i. Rekryteringar drar ut på tiden på grund av brist
på kvalificerade kandidater. Samtidigt börjar fler och fler av de medarbetare som arbetat i
förvaltningen under flera årtionden närma sig pension. Yngre medarbetare har en annan
syn på sitt yrkesliv och kommer sannolikt inte att stanna kvar hos samma arbetsgivare i
tiotals år. Denna utmaning kräver flera olika saker, bland annat möjlighet till intern karriär
och utveckling i arbetet samt systematiserade, strukturerade och dokumenterade arbetssätt,
rutiner och processer, något som konstateras i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Än så länge har vi inte sett några tecken på att kriget i Ukraina gett några effekter på
arbetsmiljön för våra medarbetare, men en ökad oro skulle på sikt kunna leda till en ökad
psykisk ohälsa. Den kontinuerliga information som läggs på intranätet och den möjlighet
till stöd som företagshälsovården ger, kan förhoppningsvis motverka att sjukfrånvaro
kopplat till psykisk ohälsa och oro för det rådande världsläget uppstår.
3.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i januari var högre än någonsin, och i princip dubbelt så stor som 2021.
Även under februari var sjuktalet högre än normalt. Under de senaste två åren har
pandemin präglat sjukfrånvaron och rekommendationen om att stanna hemma vid minsta
symtom har påverkat sjuktalet. Vid en analys av sjukfrånvaron för första perioden 2022
samt även hela året 2021 kan dock konstateras att det är korttidssjukfrånvaron (dag 1-14)
som varit högre än tidigare år. Både den medellånga sjukfrånvaron (dag 15-90) och den
långa sjukfrånvaron (dag 91+) har minskat under 2021 jämfört med åren innan. Den
medellånga sjukfrånvaron är något högre 2021 än den var 2020, men då har
försörjningsavdelningen kommit till teknikförvaltningen. Den långa sjukfrånvaron (dag
91+) har minskat under pandemin. Detta sammantaget gör att slutsatsen blir att det ökade
sjuktalet är en effekt av pandemin och att systematiskt arbete med rehabilitering ger
effekter på en minskad långtidssjukfrånvaro, över tid.
Sjukfrånvaron under januari och början av februari, då många medarbetare drabbades av
covid-19 och andra förkylningsvirus, var så pass omfattande att verksamheten påverkades.
Detta påverkade främst försörjningsavdelningens städverksamhet, som nödgades att
prioritera i uppdrag och minska städinsatserna inom vissa områden. Även flera andra
avdelningar beskriver att verksamheten var ansträngd under perioden, på grund av den
omfattande sjukfrånvaron.
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Från och med den 1 april återgår reglerna om karensavdrag och läkarintyg vid sjukfrånvaro
och vård av barn till samma som innan pandemin, vilket skulle kunna göra att sjuktalet
minskar den närmaste tiden.
Tabell 1: Sjuktal januari-februari 2021 och 2022.

Alla
Kvinna
Man

Sjuktal %
Jan - Feb
2022

Sjuktal %
Jan - Feb
2021

Förändring
% enheter

9.28%

4.65%

4.63%

11.14%

6.06%

5.09%

7.89%

3.67%

4.22%

Diagram 1: Sjuktal per månad 2021 (blå linje) och 2022 (orange linje).

3.2 Personalvolym

Antalet anställda har ökat med fjorton personer jämfört med samma månad förra året.
Detta beror främst på att förvaltningen har färre vakanser i februari i år än förra året.
Antalet icke tillsatta tjänster kommer över tid att påverka vårt medarbetarantal och
effekterna av detta kommer sannolikt att bli mer och mer synliga i statistiken, på grund av
att rekryteringsprocessen tar längre tid när vi rekryterar i svårrekryterade grupper. För att
motverka glapp mellan avgång och nyrekrytering finns ett antal aktiviteter i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan, så som att ta in nyblivna pensionärer på timanställning, där de
även kan fungera som mentor för nyrekryterade medarbetare, samt att vid planerade
pensionsavgångar ersättningsrekrytera ett antal månader innan avgång. Det finns även
aktiviteter som syftar till att minska sårbarheten om en medarbetare ändå hinner sluta innan
en ersättare rekryterats, nämligen att identifiera nyckelkompetenser och skapa redundans,
samt säkerställa att rutiner och processer är identifierade och kartlagda så att kunskap inte
försvinner när medarbetare slutar.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat, medan antalet visstidsanställda
medarbetare minskat jämfört med förra året. Det 1 oktober 2021 ändrades reglerna för när
en visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning från två år till ett och ett halvt
år. I verksamheter som har behov av att ta in vikarier "ett till ett" vid frånvaro kan en sådan
förändring av reglerna få omedelbara konsekvenser på antalet tillsvidareanställda när
verksamheten måste upprätthållas.
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Tabell 2: Antal anställda och antal årsarbetare februari 2021 och 2022.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

534

14

528

16

Tillsvidare

503

24

497

24

32

-9

31

-9

Tidsbegränsad

Tabellen nedan är en redogörelse för den faktiskt arbetade tiden för perioden omräknad till
heltidsarbetare. Anledningen till att den faktiskt arbetade tiden har minskat är den
omfattande sjukfrånvaron under perioden, främst i januari men även februari. Frånvaron
har till viss del ersatts med vikarier, men inte fullt ut.
Tabell 3: Faktiskt arbetad tid (produktionstid) uttryckt som heltidsarbetare.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
22 Teknisk nämnd

Förändring

431

438

-8

9

8

1

22002 Projektavdelning

19

17

2

22003 Gata/parkavdelning

41

44

-2

22004 VA-avdelning

67

73

-5

22005 Fastighetsavdelning

70

70

0

9

11

-2

22007 Mark o trafikavdelningen

33

31

3

22008 Avfallsavdelning

30

30

0

152

156

-3

22001 Förvaltningsledning

22006 Hamnavdelning

22009 Försörjningsavdelning

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Efter årets första kvartal är det totala utfallet för teknikförvaltningen positivt jämfört med
budget, 1,3 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna har positivt utfall om
5,4 miljoner kronor samtidigt som den avgiftsfinansierade verksamheten sammantaget har
ett negativt utfall mot budget med -4,1 miljoner kronor.
Skattefinansierad verksamhet
De största positiva avvikelserna inom den skattefinansierade verksamheten är inom driften
för gator och vägar och för försörjningsverksamheten. För driften av gator och vägar är
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utfallet 2,9 miljoner kronor vilket förklaras av lägre kostnader för underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag men överskottet kommer att användas från kvartal två då
underhållsarbetet tar fart på allvar. Kostnaderna för vinterväghållning har också varit lägre
än budget. Försörjningsverksamhetens resultat så här långt uppgår till 2,6 miljoner kronor
till följd av merförsäljning inom varuförsörjningen samt statsbidrag som ersättning för
sjuklönekostnader. Kostnaderna för evakueringslokaler är lägre än budget på grund av viss
förskjutning av kostnader för etablering av paviljonger vid Södervärnsskolan.
Fastighetsförvaltningen har ett positivt utfall jämfört med budget i huvudsak till följd av
högre intäkter för tjänster levererade till andra förvaltningar.
Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -2,4 miljoner kronor. Den allmänna
kollektivtrafiken står för -0,5 miljoner kronor och den särskilda -1,8 miljoner kronor.
Intäkterna för den allmänna kollektivtrafiken är lägre än budgeterat, vilket är förklaring till
underskottet. Inom den särskilda kollektivtrafiken är både intäkter och högre kostnader än
budget. Samåkningsmöjligheterna är fortfarande färre än före pandemin vilket ger högre
kostnader trots att intäkterna ännu inte är i nivå med tiden före pandemin.
Parkverksamheten redovisar ett underskott om 1 miljoner kronor främst till följd av
beredskapskostnader för vinterväghållning och semesterlöner.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallsverksamhetens negativa utfall jämfört med budget uppgår till -4,9 miljoner kronor.
4 miljoner kronor utgörs av systemrelaterat fel avseende periodiseringen av intäktsbudget.
Det korrekta utfallet är således -0,9 miljoner kronor vilket förklaras av högre kostnader för
insamling av hushållsavfall och slam.
För VA-verksamheten är utfallet efter årets första kvartal positivt och uppgår till
3,3 miljoner kronor. Utfallet avspeglar inte fullt ut verkligheten, då intäkterna borde varit i
nivå med budget till följd av utebliven periodisering, viket kommer korrigeras till
kommande perioder. De lägre kostnaderna jämfört med budget har också
redovisningstekniska orsaker då bland annat utebliven kostnadsfördelning ger felaktigt
resultat. Ett korrekt utfall hade varit cirka +1 miljon vilket förklaras av vakanser.
Även linjehamnens utfall har påverkats av ett systemrelaterat fel avseende periodiseringen
av intäkter. Utfallet är därför -3,1 miljoner då intäkterna är betydligt högre under
sommarhalvåret men där budgeten nu fördelats lika över året.
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Tabell 4: Utfall intäkter och kostnader 2022 januari-mars jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

Resultat

-55 568

-54 253

1 315

-59 080

INTÄKTER

320 590

320 158

-432

305 757

93 299

85 445

-7 855

74 494

5 900

6 978

1 078

3 064

Försäljning vara/tjänst

74 059

76 242

2 183

80 095

Intern resursfördelning

6 513

7 341

828

7 623

140 818

144 152

3 334

140 481

-376 158

-374 411

1 747

-364 837

Personal

-74 629

-72 823

1 807

-70 153

Köp av tjänst

-25 398

-17 466

7 932

-18 588

Köp huvudverksamhet

-46 177

-44 576

1 601

-40 096

Förbrukn. mtrl

-28 591

-30 656

-2 066

-32 275

Lokaler

-76 318

-71 636

4 683

-69 904

Avskrivn. internränta

-68 176

-69 436

-1 260

-67 564

-9 037

-7 727

1 310

-7 349

-47 832

-60 092

-12 260

-58 909

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 5: Utfall 2022 januari-mars jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022
22 Teknisk nämnd

-55 568

-54 253

1 315

-59 080

22000 Tekniska nämnden

-437

-294

144

-439

22001 Förvaltningsledning

853

425

-427

187

-1 541

-977

565

-408

-12 449

-9 961

2 488

-12 001

-661

2 600

3 260

-2 357

22005 Fastighetsavdelning

-6 392

-4 838

1 554

-7 416

22006 Hamnavdelning

-1 177

-3 343

-2 167

-2 773

-36 849

-38 410

-1 561

-32 545

2 119

-2 975

-5 094

-2 829

966

3 519

2 553

1 499

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är negativ, -8 procent, jämfört med
samma period 2021. Intäkterna har ökat med 5 procent vilket till största delen förklaras
med ökade intäkter inom VA, avfall samt mark- och trafik. VA-taxan avseende
brukningsavgifter höjdes med 10 procent från 1 januari 2022 och avfallstaxan
indexuppräknades med 3,6 procent för hämtning av hushållsavfall och 4,8 procent för
slamtömning vilket förklarar ökningarna. Inom mark- och trafikverksamheten har en
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eftersläpning av fakturering av grävtillstånd nu åtgärdats med högre intäkter till följd.
Statsbidrag för skötsel av enskilda vägar har 2022 periodiserats mer korrekt vilket innebär
högre intäkter för perioden jämfört med förra året.
Det lägre utfallet för intäkter av försäljning av varor och tjänster avser främst lägre
förvaltnings- och regioninterna köp som till del förklaras av lägre efterfrågan på
verksamhetsanpassning av lokaler kopplat till vaccination samt snöröjning och interna VAarbeten.
De totala kostnaderna har ökat med 3 procent jämfört med förra året. Störst ökning avser
köp av huvudverksamhet där periodisering av kostnader för kollektivtrafiken och hämtning
av hushållsavfall försvårar jämförelsen mot föregående år och döljer minskade kostnader
för vinterväghållning till följd av en mer snöfattig inledning på 2022 jämfört med 2021.
Kapitalkostnaderna är högre än föregående år trots sänkning av internräntan från 1,5
procent till 1 procent. Den största ökningen återfinns inom VA-verksamheter som har
drygt 2 miljoner kronor högre kapitalkostnader än för motsvarande period förra året.
Ökningen av personalkostnaderna med 4 procent avser skillnaden i löneläge 2020 kontra
2021. Lönerevisionen resulterade i en ökning av lönerna om 3 procent. Resterande del kan
förklaras av dubbla lönekostnader när vikarier tas in vid korttidssjukfrånvaro.
Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2-14, och samtidigt lön för vikarier. Sjukfrånvaron för
januari var mycket hög, i synnerhet inom städverksamheten, och även om all frånvaro inte
ersatts av vikarier (därav en minskning av den faktiskt arbetade tiden) så har kostnaden för
sjuklön och vikarier varit hög.
Tabell 6: Intäkter och kostnader för perioden januari-mars 2022 jämfört med 2021 (tkr)
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

Resultat

-54 253

-59 080

4 826

-8%

INTÄKTER

320 158

305 757

14 401

5%

85 445

74 494

10 951

15%

6 978

3 064

3 915

128%

Försäljning vara/tjänst

76 242

80 095

-3 853

-5%

Intern resursfördelning

7 341

7 623

-282

-4%

144 152

140 481

3 671

3%

-374 411

-364 837

-9 574

3%

Personal

-72 823

-70 153

-2 670

4%

Köp av tjänst

-17 466

-18 588

1 122

-6%

Köp huvudverksamhet

-44 576

-40 096

-4 480

11%

Förbrukn. mtrl

-30 656

-32 275

1 619

-5%

Lokaler

-71 636

-69 904

-1 732

2%

Avskrivn. internränta

-69 436

-67 564

-1 872

3%

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-7 727

-7 349

-378

5%

-60 092

-58 909

-1 183

2%
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4.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret innebär en avvikelse mot budget om -21,9 miljoner
kronor. Av den totala prognosen utgörs -23,9 miljoner kronor av skattefinansierade
verksamheter och 2 miljoner kronor av avgiftsfinansierade verksamheter.
Prognosförutsättningarna skapar en hel del osäkerhet avseende effekter av kriget i Ukraina,
ökande kostnader för material och drivmedel samt kvardröjande effekter av pandemin som
påverkar kollektivtrafiken.
Skattefinansierade verksamheter
För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 6,6 miljoner
kronor. Lägre intäkter om 4,7 miljoner kronor är en kvarvarande effekt av det lägre
resandet som pandemin innebar. Det finns stor osäkerhet om hur stor denna effekt blir,
men i prognosen finns en försiktig optimism om att tappet hamnar på endast 20 procent
jämfört med tiden före pandemin, vilket motsvarar medelnivån för riket. Kostnaderna
bedöms överskrida budget på årsnivå med 1,9 miljoner kronor. Dels beror det på att den
ökade trafikeringskostnaden jämfört med tidigare avtal inte kompenserats med ramtillskott
i tillräcklig omfattning samtidigt som den årliga indexuppräkningen av kostnaden beräknas
bli högre än vad som tidigare kalkylerats. Inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar
färdtjänst och sjukresor, bedöms intäkterna bli 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Detta
beror på att resandet med färdtjänst inte beräknas komma upp i nivån med tiden före
pandemin. Kostnaderna för sjukresor prognostiseras att öka med 6 miljoner kronor då
efterfrågan beräknas bli högre med ett ökat antal fordon som nyttjas. Totalt för
kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 13,9 miljoner kronor.
Nya redovisningsriktlinjer för exploateringsverksamheten innebär att kostnader i ökad
omfattning ska belasta driftsbudgeten löpande än föras mot balansräkningen enligt tidigare
riktlinje. Detta innebär att anslagsramen för mark- och trafikavdelningen måste utökas i
motsvarande grad. Beräkningar har gjorts av behovet för 2022 och uppgår till 14,1 miljoner
kronor.
Prognosen för intäkter av markupplåtelser ligger cirka 1 miljoner kronor under budget till
följd av beslut att kostnaderna för bland annat uteserveringar ska vara reducerade under
2022. Det finns en viss oro att trycket på Almedalsveckan är lägre än tidigare år, men det är
för tidigt att säga så prognosen sätts enligt budget. Prognosen omfattar vissa kostnader för
åtgärder till följd av stormskador längs strandpromenaden som inte finns budgeterade.
Förvaltningen kommer söka tilläggsanslag när alla kostnader är framtagna och redovisa
närmare i delårsrapport 2.
Försörjningsverksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 3 miljoner kronor. Här
ser man fortsatt hög omsättning inom varuförsörjningen vilket ger ökade intäkter och
ökade kostnader men med ett positivt netto, 3 miljoner kronor. Även hjälpmedelscentralen
prognostiserar ett positivt utfall om 1,5 miljoner kronor samtidigt som portoverksamheten
återigen inte kommer uppnå kostnadstäckning under året där prognosen uppgår till -1,6
miljoner kronor.
Det finns osäkerhet kopplat till fordonsorganisationen som kan komma att påverka utfallet
för året. Marknaden kan inte tillgodose behoven av biogasbilar bland annat till följd av att
de produktionsenheter som finns i Ukraina inte kan levereras till följd av kriget. Detta
påverkar i sin tur hur bilar kan omsättas enligt den princip som fastställts inom Region
Gotland. Prognosen för fordonsorganisationen beräknas ändå bli positiv om 0,5 miljoner
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kronor. Inom gata/väg-verksamheten prognostiseras ett positivt resultat om 0,75 miljoner
kronor till följd av bidragsintäkter som inte var budgeterade och en mild vinter med lägre
kostnader för vinterväghållning. Men även inom den verksamheten finns osäkerheter
kopplat till drivmedels- och materialpriser som måste följas och med högre träffsäkerhet
kan få påverka prognosen vid delår 2.
Avgiftsfinansierade verksamheter
VA-verksamheten prognostiserar en budget i balans för 2022. Dock är prognosen förenad
med en hel del osäkerhet. En högre inflationstakt påverkar kostnadssidan. Det finns en
tydlig påverkan på priset för de kemikalier som används för rening av vatten och avlopp då
viss produktion görs i Ukraina och Ryssland. Det är inte endast risk för ekonomin utan kan
också påverka förmågan att kunna tillverka tjänligt dricksvatten och rena spillvatten innan
det släpps ut i sjöar och hav. Den tillgängliga kvantiteten som vi på Gotland får tillgång till
styrs centralt. Även priset på material ökar. Det finns en utmaning i att anpassa
verksamheten till dessa förutsättningar.
Avfallsverksamheten prognostiserar endast en mindre avvikelse mot budget om -0,3
miljoner kronor, som kopplas till ökade kostnader för den förvaltningsinterna
kundtjänstfunktionen. Även här finns osäkerhet som kan komma att påverka kommande
prognoser. Man ser en ökning av drivmedelskostnaderna där effekterna behöver följas.
Inom linjehamnsverksamheten grundas prognosen på antagandet att trafiken 2022 kommer
vara i nivå med toppnoteringen 2019 och att kryssningstrafiken i den inre delen av hamnen
blir i nivå med 2021 års trafik (ska inte sammanblandas med kryssningstrafiken till
kryssningskajen som hanteras av CMP). Även här påverkas prognosen av osäkerhet som
kan komma att påverka kostnadsläget negativt, men som ännu inte tagits med de siffror
som presenteras här. Sammantaget prognostiseras ett positivt resultat för linjehamnen om
2,5 miljoner kronor.
Resultatet för kryssningskajen prognostiseras till -0,3 miljoner kronor vilket är avsevärt
bättre än tidigare år till följd av lägre internränta, som debiteras för det bokförda värde som
kryssningskajen har.
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Tabell 7: Budget och prognos för intäkter och kostnader 2022 samt utfall 2021 (tkr).
Kontostruktur

Resultat

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-212 579

-234 501

-21 922

-216 480

1 308 380

1 330 331

21 951

1 341 667

394 347

387 151

-7 196

365 851

23 240

24 100

860

23 099

Försäljning vara/tjänst

301 569

330 211

28 642

349 308

Intern resursfördelning

26 052

26 052

0

30 885

563 173

562 817

-356

572 524

-1 520 959

-1 564 832

-43 873

-1 558 147

-317 864

-312 924

4 940

-290 345

-99 131

-108 400

-9 269

-97 857

Köp huvudverksamhet

-195 449

-202 391

-6 942

-206 335

Förbrukn. mtrl

-112 702

-141 268

-28 566

-139 290

Lokaler

-304 984

-307 422

-2 439

-316 260

Avskrivn. internränta

-278 266

-277 450

816

-277 334

-36 147

-35 534

613

-28 560

-176 417

-179 443

-3 026

-202 166

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-212 579

-234 501

-21 922

-216 480

22000 Tekniska nämnden

-1 749

-1 695

54

-1 488

22001 Förvaltningsledning

3 260

3 466

206

268

-6 769

-6 769

0

-4 411

-53 127

-51 877

1 250

-46 679

0

4

4

-4 438

-13 029

-13 029

0

-6 767

-5 387

-3 132

2 255

-4 303

-135 778

-164 215

-28 437

-144 559

22008 Avfallsavdelning

0

-253

-253

-6 489

22009 Försörjningsavdelning

0

3 000

3 000

2 386

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 8: Budget och prognos per avdelning 2022 (tkr).

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning
22005 Fastighetsavdelning
22006 Hamnavdelning
22007 Mark o trafikavdelningen

4.4 Investeringar

Av 2022 års totala investeringsbudget om 840,7 miljoner kronor avser 110,1 miljoner
kronor exploateringsverksamhet. Budgeten för de omsättningstillgångar som skapas inom
exploateringsverksamheten är ännu inte justerad efter införandet av nya
redovisningsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att kostnader i exploateringsprojektens tidiga
faser avseende personal, utredningar och dylikt istället ska redovisas löpande som
driftsutgift, vilket i sin tur innebär att behovet av budgetmedel för iordningsställande av
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mark inför försäljning blir mindre. Prognosen för utgifter för iordningställande av mark
och infrastruktur inom ramen för exploateringsverksamheten under året beräknas uppgå till
1,2 miljoner kronor. Därutöver kommer investeringar i infrastruktur om 31,2 miljoner
kronor.
Budgeten för förvaltningens resterande investeringsverksamhet uppgår till totalt 730,6
miljoner kronor. Av dessa medel utgör 285,8 miljoner budget 2022 och resterande del,
444,8 miljoner kronor, avser oförbrukade budgetmedel från tidigare år, så kallad
kompletteringsbudget. 191,3 miljoner kronor av kompletteringsbudgeten avser de projekt
som drivs från förvaltningens projektavdelning på beställning från andra förvaltningar.
Kompletteringsbudget för VA-investeringar uppgår till 124 miljoner och här återfinns
fleråriga projekt för ledningsutbyggnad och vattenverk.
Utbetalningsprognosen för investeringar 2023 uppgår till 490,7 miljoner kronor. Av dessa
utgör 176,0 miljoner kronor projekt som beställts från andra förvaltningar. Det projekt som
kommer innebära störst investeringsutgift under året är uppförandet av moduler vid Visby
lasarett 70 miljoner kronor följt av projektet för nya Alléskolan 20 miljoner kronor. Andra
projekt som ianspråktar högre belopp under 2022 är Tingsbrogården (14 miljoner kronor),
nytt LSS-boende i Visby (15,4 miljoner kronor), ny reception Grönsiskan 11,4 miljoner
kronor) samt etapp 3 på Korpen i Visby (10 miljoner kronor). Prognos för somliga projekt
som startats men där budget ännu inte förts över från beställande förvaltning gör att det ser
ut som om budget överskrids men så är inte fallet i praktiken. Projektavdelningen driver ett
flertal projekt på uppdrag av VA-avdelningen. Dessa projekt redovisas sammanslaget med
övriga VA-projekt.
Ett par större projekt som avslutas under första halvan av 2022 är renoveringen av
Hemsebadet och nytt korttidsboende i Visby. Projekten har kunnat fullföljas inom
fastställd budget och tidplan. Projektet för nytt badhus i Visby har startats. Projektplan och
direktiv klart och nu ska en prekvalificering göras för att få fram vilka som sen kan få
lämna anbud för en totalentreprenad med partnering1.
Inom VA-verksamheten finns omfattande behov av såväl ny- som reinvesteringar. Det är
ett ständigt pågående arbete att balansera behoven mot tillgängliga resurser inom ramen för
en långsiktigt hållbar VA-taxa. Flera investeringsprojekt löper över flera år och inleds med
ett omfattande projekteringsarbete där inte minst markfrågor är ett tidskrävande arbete.
Inga projekt startas utan att hela projektets finansiering är säkrad. Detta tillsammans med
tidsförskjutningar i redan startade projekt leder till att kompletteringsbudgeten ofta är en
stor andel av den totala investeringsbudgeten för VA. Arbetet sker enligt VA-planen men
måste ibland planeras om då andra behov måste gå före.
Inom fastighetsförvaltningen bedöms huvuddelen av investeringsmedlen förbrukas under
2022.
Inom hamnverksamheten pågår projektering och upphandling för anpassning av färjeläge 7
där färdigställande beräknas ske under 2023. Tidplanen för de bägge muddringsprojekten
blir förskjuten till 2023 då muddringsperioden löper från oktober till mars.

1

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där byggherren, konsulterna, entreprenörerna
och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.
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Investeringsprojekten inom mark-, stadsmiljö samt gator och vägar går enligt plan. Ett par
projekt som skjutits något på framtiden är anslutning till flygplatsen och ombyggnad
Visborgsgatan/Gutevägen.
Under en tid har avfallsverksamheten investerat för att utveckla Slite deponi. Ny
sorteringsyta är färdigställd. Nästa del av projektet avser deponiceller som pausats för att
ytterligare utredning krävs. Det finns stora behov av att nyanskaffa fordon till
avfallsverksamheten. Leveranstiderna för nya fordon överstiger för närvarande två år så nu
pågår översyn om de äldsta fordonen istället kan ersättas med begagnade.
Tabell 8: Budget, utfall och prognos för investeringar 2022 (tkr).
Verksamhet/ansvarig
avdelning

Budget 2022

Utfall mars
2022

Prognos 2022

Projektavdelningen

196 070

18 743

176 037

Fastighetsförvaltning

104 356

3 163

98 005

71 357

1 234

42 866

5 758

20

3 000

58 010

1 566

36 985

5 175

0

5 375

249 760

18 624

125 141

40 130

1 125

3 334

730 616

44 476

490 743

Mark, trafik, gator & vägar
Kollektivtrafik
Hamnen
Övrigt skattefinansierat
VA
Avfall
Totalt

Tabell 9: Budget, utfall och prognos för investeringar och iordningställande av mark inom exploateringsverksamhet
2022 (tkr).
Projekttyp

Budget 2022

Utfall mars
2022

Prognos 2022

Investeringar i infrastruktur

36 441

2 840

31 208

Utgift för iordningsställande av mark
(omsättningstillgång)

73 671

231

1 183

110 112

3 071

32 391

Totalt

Tabell 9: Budget, utfall och prognos för investerings- och exploateringsprojekt 2022 (tkr).
Projektstruktur

Investeringsprojekt
10407 Gråboskolan anpassn kök

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-840 728

-47 547.4

-793 180.6

-523 134

-454 790

-449

-449.0

10408 Södervärnssk anp kök

-5 605

-4 118.1

-1 486.9

-1 500

-4 105

10411 Terra Novask anp kök

-9 179

-7.2

-9 171.8

-400

-8 779

10422 Meröppet bibliotek

104

104.0

10423 Ankaret 1 o 5 renovering

545

545.0

10424 Grönsiskan ny reception

-13 929

-2 761.1

-11 167.9

-11 400

-2 529

10427 Hemsebadet renovering

-5 463

-3 258.4

-2 204.6

-3 025

-2 438

10428 Lasarettet omb gas redund

-17

-12.1

-4.9

10429 Korpen nytt kortidsboende

-12 167

-2 542.7

-9 624.3

-9 600

-2 567
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-1 190

-356.3

-833.7

-20 000

-60 000

-14 688

-97.8

-14 590.2

-600

-14 088

10433 Korpen 1 2 3

-568

-25.8

-542.2

-568

0

10436 Elkraft Södervärnskolan

-850

-233.9

-616.1

-600

-250

-1 082

-234.1

-847.9

-700

-382

-16 246

-3 407.3

-12 838.7

-14 000

-2 246

-5 936

-381.1

-5 554.9

-15 400

-14 600

-16 200

-34.3

-16 165.7

-150

-16 050

1 161

-103.5

1 264.5

-10 000

-2 500

57

-99.2

156.2

-7 000

-26 000

10444 Kallbadh Visby ny brygga

-2 584

-9.8

-2 574.2

-2 584

0

10445 Lekplats Roma

-2 183

-15.3

-2 167.7

-2 183

10446 Tandteknikerlab lokalanp

-2 169

-239.8

-1 929.2

-2 100

-69

10447 Visby lasarett uppf modul

-84 632

-238.8

-84 393.2

-70 000

-14 632

10448 Nybyggn omklädningsrum

-1 800

-76.6

-1 723.4

-227

-1 573

10449 Lasarettet lokalanp läkem

-1 000

-1 000.0

-1 000

10438 Visby Skelettröntgen
10439 Tingsbrogården
10440 LSS-boende i Visby
10441 Högbyskolan omb skolkök
10442 Visby Korpen 5 E3
10443 Väskinde ny Förskola

10450 Solbergabadet nybyggnad

-27.3

27.3

-1 000

0

10451 Lasarettet kallelsesystem

-25.4

25.4

-2 000

-6 000

10503 Sävehuset under garantiti

-0.6

0.6

10577 Abborren ny reservkraft

2 689

2 689.0

11025 Solrosen 07 verksanp kök

-1 509

-1 509.0

-1 509

11033 Strandgärdet kök anpassn

-694

-694.0

-694

11038 Mottagningskök

-1 475

-1 475.0

-1 475

11047 Väduren 02 verksanp

-6 724

-28.5

-6 695.5

-5 000

-43.8

43.8

-11.7

-988.3

-238.6

238.6

11064 Lasarettet kallelsesystem
11067 Lasarettet verksanp MTA

-1 000

11069 Lasarettet OP-sal avfuktn
11200 Ventilationsåtgärder

-33 415

11261 Blå huset PU vent

-33 415.0
-74.3

-1 510

-1 510.0

11406 Offentliga toaletter

-3 569

-3 569.0

11580 Hamnkontoret ombyggnad

-2 314

-2 314.0

11589 Reservkraftsuttag MSB

-1 433

-1 433.0

11590 Södervärn etablering pav

-3 527

11800 Fastighetsansv/PU Invest

-49 875

11844 Korpen 04 brandlarm

-33 415

74.3

11364 Re invester biobränsleanl

-1 506.7

-1 000

-1 510

-2 020.3

-3 527

-49 875.0

-49 875

-1.0

1.0

11859 Terra Novask brandlarm

-94.6

94.6

11863 Klinteskolan 02 inv uh

-67.6

67.6
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

11866 WG Fordon inv uh

-38.3

38.3

11876 Bingeby 1:1 Inv PU

-394.7

394.7

11883 Rävhagen ny konstgräspl

-9.1

9.1

11886 Strands 1:144 sanering lg

-141.0

141.0

11887 Högbyskolan 02 övervån

-130.0

130.0

11891 Lasarett Ortoped etapp 2

-343.2

343.2

11892 Högbyskolan 02 PU etapp 4

-16.7

16.7

11894 Solrosen 02 renov ytskikt

-12.5

12.5

11896 Trafiken 1 Renov yttertak

-10.4

10.4

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

12000 Ospec gator o vägar

-102

-102.0

-102

12001 Beläggningsprogram

-12 625

-12 625.0

-12 625

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

-925

-925.0

-925

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

-4 800

-4 296.0

-4 500

12036 Lätt avhjälpta hinder

-1 630

-1 630.0

-1 630

12040 Säkra skolvägar

-2 938

-2 877.0

-2 938

0

12047 Cykelplan Visby

-4 388

-4 388.0

-2 000

-2 388

-491

-491.0

-491

12049 Innerstutv gata torg park
12055 Utveckling serviceorter

-504.0

-61.0

-300

-5 538

-43.5

-5 494.5

-4 000

-1 538

-20 720

-91.3

-20 628.7

-1 500

-19 220

-3 000

-3 000.0

-500

-2 500

12071 Klintehamn 2030

-400

-400.0

-400

12072 Parkering

-200

-200.0

-200

12100 Belysning reinvestering

-371

-371.0

-371

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

-693

-693.0

-200

12168 Expl Strukturplan Visborg

-4 000

-4 000.0

12065 Anslutn Flygplatsen
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen

12171 Expl Yttre A7, et 2
12172 Expl Yttre A7, et 2,proj
12176 Expl Kopparslagaren Visby

-184

0.0

-4.3

-179.7

-1 770

-1 770.0

-273

-273.0

-5

12178 Expl Park Yttre A7 et 3

-16 523

-87.4

-16 435.6

-1 000

12179 Expl Gata Yttre A7 et 3

-2 715

-21.7

-2 693.3

-1 500

12181 Expl Kv Bläckfisken gata

-704

-704.0

12182 Expl Kv Bläckfisk GC-väg

-778

-778.0

12183 Expl Kv Brodösen Gata/GC

-1 741

12185 Expl Parkering Korpralen2

30

12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,

579

-1.2

-1 739.8

-493

-778
-1

30.0
-160.7

739.7

-1 500

-800

12190 Expl Vägar Visborg

-879.7

879.7

-12 000

-88 850

12191 Expl GC-vägar Visborg

-795.0

795.0

-10 000

-5 000

-278.5

-558.5

-837

12200 Ospec objekt park

-837
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-300

12208 Vy Almedalen scen

-3 000

12209 Lekutrustning

-6 594

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-300.0

-300

-3 000.0

-500

-6 337.9

-6 549

-998

-998.0

-998

12256 Toalett Tallunden

-1 500

-1 500.0

-1 500

12363 Expl Dubb mark Visby

-1 746

-1 746.0

12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj

-2 005

-2 005.0

12253 Bad&besökpl uppr&förändr

12368 Expl VA Yttre A7 et 3
12369 ExVA Sv Spel kv Bläckfisk

948

-256.1

-4.8

-2 500

952.8

-1 105

-1 105.0

12370 Expl VA Brodösen Terra No

-830

-830.0

12371 Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy

-1 000

-1 000.0

12372 Expl VA Bläckfisken

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

2 278

-3.5

2 281.5

12376 Expl VA Kv Brodösen

-3 209

-1.8

-3 207.2

-2

12378 Expl VA Stadsutv Visborg

-1 000

-879.7

-120.3

-5 000

-32 450

12400 Ledningsutb ospec

-8 150

-582.8

-7 567.2

-5 000

-3 150

-30.6

30.6

-50

-494

-206.9

-287.1

-400

-10 062

-578.7

-9 483.3

-7 500

12457 VA-ledn Katthammarsvik re
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA
12461 Testbädd Storsudret
12463 Norra Linan ledningsbyggn

-2 500

-2 500.0

12464 Visby råvattenledning

-5 000

-5 000.0

-25 000

-25 000.0

-100

-100.0

-100

12465 Alva-Stånga vattenledn ny
12467 VA Innovation
12468 Stånga Strömma

-2 562

-5 000

-5 264

-31.0

-5 233.0

-100

-56

-9.3

-46.7

-10

12476 AMV Omb lokal

-2.5

2.5

-800

12516 Lickershamn VattenReserv

-8.9

8.9

-1 249.4

1 249.4

-1 000

-113.8

-2 350.2

-1 500

-964

12472 Åminne vattenledning

12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV
12525 Vattenskydd VA-plan

-2 464

12582 Nybyggn Lärbro vattenverk

-4 000

-4 000.0

12584 Visby VV o Tingstäde

-37 598

-43.6

-37 554.4

-1 000

-36 598

12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1

-52 762

-5 532.4

-47 229.6

-38 000

-5 238

12586 Garda-Ljugarn vattlednin

-21 060

-749.4

-20 310.6

-4 500

-16 560

-446.0

-446

84.5

-600

-500.0

-500

12589 Visby vattenkiosk

-446

12590 Slite vattenkiosk

-500

12591 Fårösund vattenkiosk

-500

12592 Cypressg ny/oml +brdpost

-584.5

76

-79.3

155.3

-80

12593 Västergarn-Tofta ö-förled

-15 000

-58.5

-14 941.5

-5 000

-10 000

12624 Fårösund ARV AM förbättr

-6 458

-18.8

-6 439.2

-6 100

-358
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-166

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-166.0

12657 Katthammarsvik ARV

124

124.0

-75

12661 Dagvatten utredning

-540

-540.0

-540

12702 Slite deponi

-829

-829.0

-829

-21 748

-21 748.0

-300

-494.9

-705

-1 300.0

-200

12703 Återvinningscentraler
12709 Utbyte av container
12732 Avfallsplan
12734 Slite deponi sorteringsyt
12735 Slite deponi celler

-705

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-210.1

-1 300
-524

-366.7

-157.3

-150

-13 336

-547.7

-12 788.3

-750

-400

-300

0

12736 Våg för massahantering

-400

-400.0

-400

12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.

-5 280

-5 280.0

-3 280

12808 VBY Omb. Hamnterminal

-1 706

-1 706.0

-1 706

12812 Rep spont kajanläggningar

-2 412

-1 565.5

-846.4

-2 412

12836 VBY Elanslutning fartyg

-6 521

-0.9

-6 520.1

-6 521

12839 VBY Rensmuddring hamn

-3 000

-3 000.0

-1 500

12840 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

-250

12841 Anpassning färjeläge nr 7

-30 000

-30 000.0

-15 000

-15 000

12850 Förbättring övriga hamnar

-2 575

-2 575.0

-2 000

-575

12871 Rensmuddring Ronehamn

-4 450

-4 450.0

-2 500

-1 950

12872 Klintehamn logistikytor

-1 566

-1 566.0

-1 566

12874 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

-250

13000 Reinvestering i VA-anlägg

-23 795

-23 795.0

-23 795

13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut

-599.7

599.7

-16.8

16.8

-340.0

340.0

13042 VA anl rondering IT mm

-45.9

45.9

13044 Ljugarn ARV utloppsledn

-5.6

5.6

-118.6

118.6

-83.8

83.8

13007 Reinv Alva tornet
13041 Omb Roma VV

13050 Radiokommunikation
13051 Skyltplan VA
13053 Reinv Tofta pstn infiltra

-27.4

27.4

14000 Förvärv/ kommande försälj

-510.5

510.5

14040 Försäljning Fastighet

-216.5

216.5

15000 Ombyggnad vattenverk
15009 Scada system kommunikatio

-4 811

-4 811.0
-601.3

601.3

-1.0

1.0

15029 Automatisk mätn va-nivåer

-168.1

168.1

15034 Langeshage VV UV-installt

-2.5

2.5

15039 Mejeriet VV pumpstn styrn

-11.0

11.0

15017 Pilotproj/filter anjonbyt

-2 000

-1 500

-4 811
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

15047 Arb miljöåtg, utrust, mm

-802.1

802.1

15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m

-109.3

109.3

-64.4

64.4

-165.7

165.7

-50.1

50.1

15051 Avläsn mät VA Infrastrukt
15054 Tofta VV (reserv)
15056 Herrvik VV omb 3 steg+mem
16000 Omb avloppsreningsverk

-5 176

-5 176.0

16001 Pump, mask mm över basbel

-80.0

80.0

16009 Slite ARV - Reservkraft

-74.2

74.2

-7.3

7.3

16014 Svavelväte

-27.1

27.1

16015 Dammar avlopp underhåll

-41.3

41.3

16012 Klintehamn ARV kompl åtg

17000 Sanering VA-ledn nät

-13 563

17017 San Visby Norderväg

-13 563.0
-35.0

35.0

17063 San Visby Brunnsg 21-27

-270.4

270.4

17073 San Klintehamn Ekvägen

-1 835.0

1 835.0

-68.7

68.7

17076 San Katth-vik Hallvidev

-343.5

343.5

17077 San Katth-vik Tillysväg

-415.8

415.8

17078 San Katth-vik Gutenviksv

-959.0

959.0

17080 San Ljugarn Burgsviksv-St

-49.2

49.2

17082 San Havdhem St Allmungs

-73.9

73.9

17083 San Stånga Strömm

-11.0

11.0

17084 San Havdhem Storaväg 8-6

-3.0

3.0

17089 San Havdhem Luzern/St:a v

-215.8

215.8

17090 San Hemse Djupdalskvior D

-113.4

113.4

17093 San Havdhem Storav10-26

-104.3

104.3

17094 San Hemse Hagagat 25

-13.8

13.8

17096 San Vy släppbrunn/ledn Le

-58.6

58.6

-2.9

2.9

17075 San Katth-vik JakobsHäggs

17098 San Visby Endreväg 45

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-5 176

-13 563

22001 Investeringspott Ledning

-300

-300.0

-300

22003 Möbler Visborg

-200

-200.0

-200

22005 Städmaskiner

-250

-250.0

-450

22600 Maskiner o Fordon

-4 425

-4 425.0

-4 425

22601 Maskiner o Fordon, VA

-4 495

-4 495.0

-4 495

22602 Maskiner o Fordon, Avfall

-1 288

-1 288.0

22709 utveckling Visby

-1 861

-1 861.0

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

-1 541

-1 541.0

-644

-897

22711 Utv serviceorter inkl hpl

-2 356

-2 335.8

-2 356

0

-20.2

-1 661
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Teknikförvaltningen

Projektstruktur

80001 Expl kv Kaptenen Art 1:33
80009 Expl Y;e A7 et1 Rivning

Delårsrapport 1 2022

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-400

Avvikelse
budget
2022

2

2.0
-40.0

-6

-6.0

-883

-883.0

80016 Expl Y;e A7 Övr et 2+3

659

659.0

80017 Expl Y;e A7 Detaljpl et 2

52

52.0

80014 Expl Y;e A7 Rivning et 2
80015 Expl Y;e A7 Arkeologi et2

80020 Expl Stadsutveckl Visborg

-43 395

-36.5

-43 358.5

80021 Expl N:a Regementsområdet

-3 124

0.0

-3 124.0

80100 Expl Järnvägen 4

-5 058

-19.0

-5 039.0

-873

-11.7

-861.3

80101 Expl Brodösen Terra Nova

-8 500

-62

80102 Exploatering Bläckfisken

141

141.0

80103 Expl Detaljplan mm genere

253

253.0

-609

-609.0

-93

2 468.4

-500

80104 Expl Övrigt generellt
80107 Expl Järnvägen 3

2 455

-13.4

80112 Kopparslagaren TN

-5 072

-5 072.0

80115 Industrimark

-2 000

-2 000.0

80116 Gråbo 1:3

-9 503

-9 503.0

80118 Oddvalds Klinte

-2 947

-2 947.0

80119 Talgoxen Hemse

-1 652

80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)
80122 Expl Annelund

-28.3

-419
-1 252

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-400.0

-40

80013 Expl Y;e A7 Sanering et 2

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-1 623.7

-3 000

-28

-419.0
-122.3

-1 129.7

-2 200
-500

-752
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ylva Svangren, ekonomichef

Ärende TN 2022/835
Datum 24 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för exploateringsverksamhet
enligt nya redovisningsprinciper
Förlag till beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 14,1 miljoner kronor avseende
driftkostnader inom exploateringsverksamheten.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2021-11-22 §182 att tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022
med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning
av ändrade redovisningsregler. Uppdraget rapporteras i sin helhet vid
budgetberedningen, ärendenummer TN 2022/371.
Regionstyrelsen har per den 16 december 2021 tagit beslut om nya riktlinjer för
redovisning och budgetering av markexploatering. En konsekvens av de
förändrade riktlinjerna är att del av de kostnader som tidigare byggt upp värdet
av den omsättningstillgång som vid slutfört exploateringsuppdrag säljs och då
möter den intäkt som försäljningen genererar nu istället betraktas som
driftkostnad. Från 2022 ska den personal som arbetar med exploateringsfrågor
vara anslagsfinansierade och de övriga kostnader som uppstår i
exploateringsprojektens tidiga faser ska bokföras som driftkostnad.
Konsekvensen blir att anslagsramen för mark- och exploateringsverksamheten
måste utökas. Teknikförvaltningen erhöll ramtillskott 2022 med 5 miljoner
kronor för stadsutveckling och 3 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande.
Vid beräkning av behovet är dessa medel borträknade. Behov av ramtillskott
från 2023 och framåt framgår av teknikförvaltningens strategiska plan och
budget 2023-2025.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/835
Sida 2 (2)

Tillkommande kostnader 2022 tidiga skeden (tkr)
Projekt

Belopp

Visborg

11 250

Gråbo

800

Annelund

500

Kvarteret Sotaren

500

Industrimark

500

Visby hamn stadsutveckling

500

Summa
Avdrag beviljade ramtillskott
Totalt behov av
tilläggsanslag

Avser personal, adm.stöd, utredningar,
plankostnader.

1 100

Järnvägen

Nedlagd tid specialister

Kommentar

5 220

Avser personal som tidigare genererat intäkter
via redovisad tid i exploateringsprojekt.

20 370
-6 266
14 104

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag är nödvändigt för att
bedriva exploateringsverksamhet i enlighet med nyligen fastställd riktlinje.
Ekonomisk konsekvensanalys – uteblivet tilläggsanslag kommer innebära att
exploateringsverksamheten inte kan genomföras i enlighet med beslutad plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2022-03-24, dnr TN 2022/835
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2022-03-03, dnr TN 2022/371

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3910
10 januari 2022

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Taxa grävtillstånd 2022
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna taxan och överlämnar den till fullmäktige
för beslut.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen upplever problem med att gatsten inte återlämnas till
förvaltningen efter att entreprenörer genomfört grävarbeten i Visby innerstad. Med
anledning av ovanstående föreslår teknikförvaltningen att en ny taxa upprättas för
icke återlämnad gatsten i ”Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan”.
Ärendebeskrivning

Våren 2020 infördes Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan för
handläggning av grävtillstånd som ett komplement till ordinarie återställningstaxa.
Det har visat sig att många entreprenörer inte lämnar tillbaka den gatsten som
plockas ur vid genomförda gatuarbeten i innerstaden. Vid flera situationer har stenen
inte återlämnats till teknikförvaltningens gata- och parkavdelning trots uppmaningar,
instruktioner och information om gällande villkor för markarbeten. Konsekvensen
blir att ny sten måste köpas in och vilket medför ökade kostnader.
En lösning på problematiken kan vara att införa en taxa för gatsten som inte
återlämnas till teknikförvaltningen. Kostnad för förlorad gatsten bör framöver ligga
på den som sökt grävtillstånd eller trafikanordningsplan.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att denna taxa kommer att kunna förbättra ekonomin
hos gata- och parkavdelningen men även ge incitament för sökande att säkerhetsställa
att deras upphandlade entreprenör följer de anvisningar som uppmanas vid
tillståndsgivandet.
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Barn- och genusperspektiv –Berörs ej
Landsbygdsperspektiv – Berörs ej
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen säkerhetsställer att
ekonomin blir mer hållbar för Gata och parkavdelningen.
Beslutsunderlag

Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till ny taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3910

Bilaga 1
Tekniska nämnden

Taxa grävtillstånd 2022
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny
avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan.
Finansiering av driftkostnader med 670 000 kr sker genom avgifter.

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•
Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
•
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket
påverkar barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
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Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid
ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska
sökande betala avgifter enligt denna taxa.
Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via
regionens E-tjänst.
Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som
mätmånad.

Trafikanordningsplan – TA-plan
En TA- plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken,
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete
eller en markupplåtelse. En ansökan med TA-plan måste skickas in när
verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik/gångtrafikant på
något sätt.
Aktivitet
Handläggning av ansökan

Skyndsam handläggning

Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa tillstånd
Förlängning av tillstånd
Avslag
Generell TA-plan
Digitaliseringsavgift

Pris, kr
1 500

3 000

1 500
1 000
1 500
350
5 000/år
1 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften
innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra trafikanordningen.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra
trafikanordningen.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om –
TA-plan.
Medges endast i enstaka fall.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Grävtillstånd
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Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.

Aktivitet
Handläggning

Skyndsam handläggning

Pris, kr
1 500

3 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan om
grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har
sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra arbetet.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.

Aktivitet
Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa
Förlängning
Avslag

Digitaliseringsavgift

Pris, kr
1 500
1 000
1 500
350

1 000

Kommentar
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a vecka.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om
grävtillstånd.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit
digitalt.

Sanktionsavgifter
Överträdelse
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd
handläggningsavgift.
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd
handläggningsavgift.
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden
för arbetet utgått.
Om utmärkningsansvarig saknas.
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan.
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan
eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal. Om
ett av kraven inte efterlevs debiteras sanktionsavgift.
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är
bristfälliga.
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel
förekommer.
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller
visar tydligt bristande kompetens.

Avgift, kr
15 000 kr
15 000 kr
3 000 kr/vecka
3 000 kr/dygn
10 000
20 000

5 000
4 000 kr/person
4 000 kr/person

När regionen själva utför återställning av gata eller mark gäller följande
priser mot kund:
Arbete
Gatsten yta < 10 m2
Gatsten yta > 10 m2

Anm.
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten

Pris
1 361 kr/m2
1 258 kr/m2
1 259 kr/m2
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m2

Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten

Gatsten yta < 5
Gatsten yta < 5 m2
Asfaltbetong på körbana
Asfaltbetong på gång-och cykelbana
Ny beläggning (< 3 år)
50 % påslag på återställningskostnaden
Oljegrus på körbana
Indränkt makadam på körbana
Gräsyta yta < 100 m2
Gräsyta yta > 100 m2
Planteringsyta
Smal
Kantsten
Bred/Ramsten
Ränndalar 1 sten
Etablering endast vid stensättning

Objekt inom 200 m räknas som ett objekt

Arbete

Anm.

Sortering sten (se nedan)

1 146 kr/m2
7 859 kr/objekt
7 344 kr/objekt
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
117 kr/m2
93 kr/m2
verklig kostnad
767 kr/löpmeter
1 074 kr/löpmeter
421 kr/löpmeter
1 054 kr/objekt
Pris
511 kr/m2

Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%

Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta
gäller vid all stensättning. Stenen ska vara sorterad från övrigt material av
schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 511 kr/m2. Vid
sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje
enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida
sättningar.
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Bilaga 2
Förslag till ny taxa

Förslag på taxa

Pris

kr löpmeter/m2/

Kullersten

300

kr/m2

Smågatsten

1672

kr/m2

Storgatsten

2132

kr/m2

Bred kantsten

3752

löpmeter

Smal kantsten

2118

löpmeter

Plattor

2254

kr/m2

Linjemålning

Verklig kostnad
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/929
21 mars 2022

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Markisanordningar som angörs i gatumark
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå ansökningar om permanenta
fundament/infästningar för markiser i gatumark i Visby innerstad.

Sammanfattning

I Visby innerstad finns en ökad efterfrågan efter markislösningar som ej fästs på
fasad. Markiser som fästs på fasad kan komma att kräva bygglov. Förfrågningar har
inkommit till Region Gotland om godkännande av alternativ lösning främst genom
ansökningar om grävtillstånd. Frågan avser markisanordningar som vilar på
permanenta fundament nedgrävda i gatumarken. Konstruktionen innefattar en gjuten
plint under mark med hål för markisstolpe, se bilaga 1. Markisstolpar av metall utgör
sedan den anordning som markis fästs i. Stolpar och markis ska kunna monteras ner
men lämnar då ett stolphål i gatumarken som ska täckas med ett skyddande lock.
För att denna konstruktion ska vara möjlig att genomföra krävs för närvarande ett
grävtillstånd från Länsstyrelsen samt ett grävtillstånd från Mark- och
trafikavdelningen. I bygglovsärenden rörande uppförande av markiser fästa på fasad
har bedömningen gjorts att markiser som löper över hela fasaden innebär en otillåten
förvanskning.
Markupplåtelse är eventuellt aktuellt i sammanhanget om stolpar kan räknas som
ställda på mark men då dessa snarare är att betrakta som fästa i mark kan
bedömningen göras att de är undantagna krav på markupplåtelse. Bedöms
markisanordningen inte kräva markupplåtelse finns heller ingen möjlighet att kräva
att den monteras ner när markupplåtelse för exempelvis uteservering löpt ut.
Träffande av avtal med mark- och trafikavdelningen som reglerar en permanent
konstruktion på kommunal mark är inte möjligt på allmän platsmark i gällande
detaljplan.
Bedömning

Ett grävtillstånd från Mark- och trafikavdelningen ger endast sökanden rätt utföra
grävarbeten i mark. Efter utförd åtgärd ska marken och dess närhet återställas. Detta
är inte möjligt då konstruktionen som beskrivits ovan innebär en stadigvarande
anordning under och i mark. Frågor om skötsel, underhåll och återställande av
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vägkropp samt gatubeläggning kvarstår. Flertalet hål i den allmänna gatan medför
risk för skada på person och egendom.
Teknikförvaltningens bedömning är att Region Gotland inte kan godkänna fasta
anordningar i allmän gatumark primärt av två anledningar. För att säkerställa gatans
och vägkroppens funktion samt för att undvika privatisering av allmän platsmark.
Under utredningen har representanter från mark- och trafikavdelningen deltagit.
Utlåtanden har även inhämtats från gata-/vägenheten, chefsjurist samt
kommunantikvarie.
Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ett medgivande av denna fästanordning för
uppförande av markis skulle kunna innebära en ökad kostnad för Region Gotland i
form av underhåll och återställande av gatumark. Det finns också en ökad risk för
skador på privat egendom med anledning av ingrepp i den allmänna gatumarken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-03-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Bilaga 1

Gjuten konstruktion under mark
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Torbjörn Ihse

Ärende TN 2021/4113
Datum 23 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Tekniska nämnden

Revisionsrapport - Granskning av Investeringsprocessen
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner svaret på revisionsrapporten och överlämnar
den till revisorerna.

Sammanfattning

Region Gotlands revisorer har granskat investeringsprocessen och kommit
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Granskning av ”Investeringsprocessen”
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens investeringsprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om processen kring investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och tekniska
nämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt,
d v s att investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer och övriga
styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola, visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad gäller projektutformning. Denna granskning
visar samtidigt på behovet av projektmodell och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska nämnden att:
•

Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av projektmodellens
olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg. I nuläget finns viss
otydlighet.

•

Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i nuläget.

•

Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är godtagbara.

•

Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir alltför
forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt hade kunnat
stärkas.

•

Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

•

Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att arbeten
utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en god projektframdrift enligt plan.

•

Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och kompetens
som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa kan ju vara olika
stora eller komplexa till sin natur.

•

Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till projekt ska
noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag hanterats.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2022-03-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se
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1

Sammanfattning
KPMG har av Region Gotlands förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
regionens rutiner och processer vad gäller styrning, finansiering och uppföljning av
större investeringsprojekt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Det
övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om processen kring
investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen,
tekniska nämnden och övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) till viss del
säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt, d v s att
investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade
projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer
och övriga styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av
projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola,
visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad
gäller projektutformning. Denna granskning visar samtidigt på behovet av projektmodell
och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska
nämnden att:

— Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av

projektmodellens olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg.
I nuläget finns viss otydlighet.

— Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i
nuläget.

— Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som
utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är
godtagbara.

— Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir
alltför forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt
hade kunnat stärkas.

— Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det
att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

— Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och

överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att
arbeten utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en
god projektframdrift enligt plan.

— Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och

kompetens som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa
kan ju vara olika stora eller komplexa till sin natur.

— Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är

involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till
projekt ska noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt
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framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag
hanterats.
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2

Bakgrund
I Region Gotland är investeringsprojekten betydande. Region Gotlands
investeringsbudget uppgår enligt Strategisk plan och budget 2021-2023 till ca 2,8
mdkr för den kommande femårsperioden.
Investeringarna kräver finansiering och belastar efter färdigställande resultaträkningen
med årliga kostnader för avskrivningar och räntor. Som en följd av investeringar
uppstår också olika typer av driftskostnader. Att den interna projektstyrningen och
interna kontrollen i investeringsprojekten är tillfredsställande är väsentlig och utgör
grund för god ekonomisk hushållning av regionens resurser. Bristande styrning och
uppföljning av större investeringsprojekt kan leda till budgetöverskridanden, ökade
kapitalbehov och ökade kostnader.
Med bakgrund av detta har Region Gotlands revisorer beslutat att regionens styrning
av investeringsprojekt behöver granskas.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen, tekniska nämnden och
övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) har säkerställt en ändamålsenlig
projektstyrning avseende investeringsprojekt, vilket innebär att investeringsprojekt
omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll. Syftet har även varit att kontrollera
huruvida berörda regelverk efterlevs.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Finns fastställda riktlinjer och rutiner för styrning och kontroll av större
investeringsprojekt?

— Bygger beslut om större investeringar på tillräckliga beslutsunderlag?
-

Möjliggör beslutsunderlagen en tillräcklig grund för att styrelse/nämnd ska
kunna göra prioriteringar mellan olika projekt?
Innehåller beslutsunderlagen kostnadskalkyler (avseende såväl investeringen
som kommande driftskostnader) som möjliggör att styrelse/nämnd kan fatta
välgrundade beslut?

— Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning avseende initiering,
planering, beslut och genomförande av investeringsprojekt?

— Finns ändamålsenliga projektorganisationer inkl styrgrupp, projektgrupp, kompetent
personal etc.

— Genomförs riskanalyser inför/i samband med beslut om investeringsprojekt?
— Sker en ändamålsenlig budgetering och redovisning av investeringsprojekt?
— Vilka principer tillämpas för aktivering respektive kostnadsföring av utgifter för egen
personal i projekten?

— Sker tillräcklig uppföljning (verksamhetsmässig såväl som ekonomisk) av
investeringsprojekt under tiden för projektets genomförande?

— Vilka större ekonomiska avvikelser från ursprunglig budget har uppstått och vilka är
förklaringarna till dessa?
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— Finns tillräckligt systemstöd för investeringsprojekt?
— Är de bedömningar som görs av projektens förläggning i tiden realistiska?
— Har fastställd tidsplan följts efter projektstart? Om förskjutningar inträffat, vilka
orsaker har funnits?

— Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter projektets avslut?
— Hur säkerställer regionstyrelsen, tekniska nämnden och övriga berörda nämnder en
tillräcklig insyn och uppföljning av beslutade investeringsprojekt?

2.2

Avgränsning
Granskningen avser bedöma huruvida Region Gotland säkerställer en ändamålsenlig
styrning, uppföljning och kontroll av beslutade investeringsprojekt. Den avser därmed
inte att granska och bedöma investeringsprocessen som föregår beslut om
investeringar, dvs. beredning av investeringsbudget/ investeringsplan. Granskningen
fokuserar istället på genomförandefasen i projekten och styrelsens/nämndens styrning,
uppföljning och kontroll i denna del.
Inom ramen för granskningen har 3 projekt valts ut för substansgranskning. Dessa är
(1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola. För de
utvalda projekten har vi valt att fokusera på processen från beslut till avslut och
eventuell uppföljning av projekten. För att få en helhetsbild av styrningen av projekten
har vi dock även valt att titta på de beslutsunderlag som utgjort grunden för beslut om
genomförande.
Granskningen har omfattat investeringar som färdigställts under 2019-2021.

2.3

Ansvarig styrelse/nämnd
Granskningen omfattar regionstyrelsen, tekniska nämnden och övriga berörda
nämnder.

2.4

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisorernas analyser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från
lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.
Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis.
Granskningen har i huvudsak utgått från följande revisionskriterier:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevant dokumentation för området
— Intervjuer med berörda tjänstepersoner på övergripande nivå samt de som är
ansvariga för utvalda projekt
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Granskningen har således genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och
substansgranskning. Vi har bland annat tittat på vilka styrdokument som finns kopplade
till investeringsprocessen samt styrning, uppföljning och kontroll av projekt. Därutöver
har vi granskat beslutsunderlag och övrig väsentlig dokumentation för 3 projekt enligt
ovan.
De projekt som valts ut för substansgranskning har valts ut i samråd med de
förtroendevalda revisorerna. En utgångspunkt är att projekten ska vara avslutade vid
tidpunkten för granskningen. Fokus i substansgranskningen har varit att bedöma
huruvida genomförandet av projekten skett i enlighet med gällande beslut och
styrdokument i övrigt. Vi har därmed inte fokuserat på exempelvis genomförda
upphandlingar och huruvida de har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning.
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Riktlinjer och styrande dokument
Nedan följer en genomgång av styrdokument, riktlinjer och rutinbeskrivningar som är
aktuella och väsentliga vad gäller styrning, uppföljning och kontroll av beslutade
investeringsprojekt.

3.1.1

Iakttagelser
I Region Gotlands riktlinjer för redovisning av investeringar, fastställd av
regionstyrelsen 2016-06-16 definieras investeringar som ”en anskaffning (inköp eller
uppförande) av en materiell eller immateriell anläggningstillgång”. Exempel på detta är
fysiska tillgångar i form av fastigheter eller maskiner och icke fysiska tillgångar såsom
IT-system.
Följande tre krav behöver uppfyllas för att ett inköp ska räknas som en investering:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången har en bedömd livslängd på minst tre år.
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp (47 600 kr för år
2021).
I regionens investeringsplan (Strategisk plan och budget 2021-2023) framkommer det
att regionen kommer att hålla en förhållandevis hög investeringstakt de nästkommande
5 åren då budgeterade och planerade investeringsbelopp uppgår till ca 2,8 mdkr.

3.1.1.1

Roller
Nämnderna har ansvar över att bereda investeringsunderlagen. Detta inkluderar
driftkostnader, överflyttning av ej använda investeringsmedel, förslag till budget och
underlag för tilläggsanslag/omdisponeringar. Är det nämnden som är beställaren i ett
projekt ansvarar denna också för att utföra förstudien. Tekniska nämnden har ett
speciellt ansvar i detta, då de utför en stor del av övriga nämnders investeringsprojekt.
När pengar inkommit från beställande nämnd ansvarar tekniska nämnden för att föra
över medel ifrån budget, äska ev tilläggsmedel samt begära finansiellt
igångsättningstillstånd.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att ge ut tidplan, sammanställa och stämma
av underlag med nämnderna, ta fram underlag till budgetberedningen, sammanställa
förslag till budget för beslut av regionstyrelsen/fullmäktige. De ansvarar även för
beredningen av förslag till ev tilläggsanslag och omdisponeringar till
regionstyrelsen/fullmäktige.
Den övergripande budgetprocessen ansvarar ekonomidirektör för. Ekonomidirektör
ansvarar dessutom för att godkänna finansiella igångsättningstillstånd på över 3 mnkr.
Lokalförsörjningsstrategen har ansvar över den långsiktiga strategin för lokalförsörjning
och att samordna investeringsbehov kopplade till budgetprocessen. Kvalitets- och
digitaliseringsdirektören ansvarar över den långsiktiga digitaliseringsstrategin och ITinvesteringar samt att samordna dessa behov innan budgetprocessen.
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Regionstyrelsen/fullmäktige bereder och beslutar om tvåårig investeringsbudget samt
investeringsplan för ytterligare tre år. Förutom detta, bereder och beslutar de om
kompletteringsbudget samt om tilläggsanslag/omdisponeringar.
3.1.1.2

Processen
Investeringar finansieras i första hand genom det utrymme som skapas av årets
resultat, avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag och försäljningsinkomster. I
andra hand sker finansiering via lån. Slutredovisningen av investeringsprojekt
rapporteras på nämndsnivå (investeringsprojekt med bruttoutgift mellan 5 och 10
mnkr), regionstyrelsen (mellan 10 och 20 mnkr) eller regionfullmäktige (över 20 mnkr).
2019-11-18 gavs regionstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att ta fram
rambudget för vissa investeringsområden. Förslaget togs upp i regionfullmäktige 202104-26 där man beslutade att investeringsprocessen skulle revideras i linje med
förslaget.
De ändringar som genomfördes, i kort, var att investeringsplanen skulle vara på 10 år
istället för på 5 år, införandet av en ny och mer framtidsinriktad investeringskategori
”strategiska investeringar” samt att investeringar (under 50 mnkr) kopplas till
övergripande investeringsgrupper istället för att stå som individuella projekt. Detta
innebär att medel kan riktas om inom grupperna, vilket innebär mindre administrativt
arbete.
Investeringsprocessen ser ut enligt följande:

Tid
Februari

Februari

Mars
April
April

Händelse
Nämnderna tar beslut om investeringsplan
för de kommande tio åren.
Investeringsplanen ska innehålla
driftekonomiska konsekvenser samt ska
kopplas ihop med pågående projekt och
eventuell kompletteringsbudget för året.
Beslutet ska ligga som grund för diskussion
på dialogmöten inför budgetberedningen.
Koncernledningsgruppen går igenom
investeringsplanen totalt.
Investeringsplanen ska kopplas till
regionens långsiktiga strategier och mål.
Beslut tas i regionstyrelsen om
kompletteringsbudget från föregående år.
Dialogmöten förs med varje
nämnd/förvaltning där bland annat
investeringsplanerna behandlas.
Inför sammanställningen av
beredningsunderlag bereder
regionstyrelseförvaltningen
investeringsförslagen tillsammans med de
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förvaltningar som har betydande
investeringsbehov de kommande åren.
Budgetberedning.
Beslut i regionfullmäktige om 2-årig
investeringsbudget samt plan för
kommande 3 år.
Slutligt beslut om strategisk plan och
budget kommande år.

Maj
Juni
November

Investeringar delas i sin tur in i fyra områden:
1.

Strategiska investeringar

2.

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

3.

Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet

4.

Investeringar avseende exploatering

(1) Strategiska investeringar är den nya kategori som antogs i regionfullmäktige 202104-26. Dessa är framtidsinriktade investeringar, inom ramen för regionens vision och
mål, som syftar till att skapa en ökad samhällsnytta i regionen. (2) Investeringar inom
skattefinansierad verksamhet är indelat i ”investeringsgrupper”, där budget fördelas till
grupperna och kan omfördelas inom dessa, detta så länge projektet beräknas kosta
maximalt 50 mnkr. Investeringsgrupperna är: Investeringspott, Lokalinvesteringar, ITinvesteringar i gemensam infrastruktur, Investeringar hamn, Investeringar mark-/
stadsmiljö, gator och vägar samt Särskilda projekt. Varav de sistnämnda är sådana
projekt vars kostnad beräknas överstiga 50 mnkr.
(3) Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet är sådana som rör vatten- och
avloppsverksamhet, avfallsverksamhet samt delar av hamnverksamheten. (4)
Investeringar avseende exploatering rör exploateringsrelaterade investeringar.
Från och med 2021-04-26 infördes också krav på att alla investeringsprojekt
överstigande 5 mnkr ska föranledas av en förstudie.
Under de intervjuer som KPMG utfört framgick det att man ställde sig positiva till de
ändringar som gjorts gällande investeringsprocessen. De nya riktlinjerna kring
rambudget framhölls framförallt som en positiv förändring i hur den effektiviserar
processen och minskar det administrativa arbetet genom minskad detaljstyrning. Även
kravet på förstudie ställde man sig positiva till. Att dessa utförs internt för att säkra en
ökad kompetenshöjning lyftes emellertid som ett möjligt komplement till rådande
riktlinjer.

3.1.2

Bedömning
Vi bedömer att de riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser
Region Gotlands investeringsprocesser är ändamålsenliga. Det finns riktlinjer på plats
för att dels säkerställa tydliga roller för såväl förtroendevalda som tjänstemän, dels för
att skapa en tydlighet kring de steg som är aktuella under de olika faserna i
investeringsprocessen.
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Inte minst ställer vi oss positiva till de förändringar som genomförts rörande
investeringsutrymmen då det skapar en ökad flexibilitet projekten sinsemellan samt
minskar onödigt administrativt arbete för att på så vis effektivisera
investeringsprocessen. Detta möjliggör för potentiella kostnadsbesparingar och
minskar sannolikt även risken för projektförseningar.
Därtill visar regionens beslut om att ändra investeringsplanens tidsram från 5 till 10 år
på en tydlig vilja till långsiktig ansvarsfull ekonomisk hushållning. Något som är ännu
viktigare givet Region Gotlands stora framtida investeringsbehov.

3.2

Övergripande investerings-/projektprocess
Nedan följer en genomlysning av den projektmodell som styr Region Gotlands
investerings-/projektprocess, från förstudie till avrapportering och överlämning.

3.2.1

Iakttagelser
I de fall beslut sker om att bedriva en viss investering i projektform, har en obligatorisk
projektmodell utarbetats. Denna modell är framtagen av regionstyrelseförvaltningen
och fastställd av regiondirektören. Av våra intervjuer framkommer det emellertid att
dokumentet som sådant är ett ”levande dokument” som ständigt revideras och
vidareutvecklas. I denna granskning har vi utgått från den version som fastställdes av
regiondirektören 2019-05-16.

3.2.1.1

Roller
I projektmodellen framkommer tydligt projektorganisationen, dess olika roller och dessa
rollers respektive ansvarsområden. Exakt hur denna organisation ska sättas ihop
varierar sedermera från projekt till projekt. De roller som lyfts fram är:
•

Förstudieägaren

•

Projektgrupp

•

Förstudieledaren

•

Projektcontroller

•

Projektägaren

•

Referensgrupp

•

Styrgrupp

•

Förtroendevalda, och

•

Projektledaren

•

Facklig samverkan

Förstudieägaren är den fysiska person som är huvudansvarig för förstudien och dess
resultat. Denna person ansvarar för att förstudien dels är beslutad om, förankrad och
finansierad, dels att förstudien har en budget. Denne är också ansvarig för att
förstudiedirektiv tas fram, att en förstudieledare tas fram (i samråd med
förstudieledarens linjechef) med en tydlig roll och ett tydligt mandat. Förstudieägaren
ska även agera stöd till förstudieledaren samt följa själva förstudien för att säkra att
syfte och mål uppnås.
Den som utses till förstudieledare ska dels planera arbetet med förstudien, dels utföra
förstudien enligt direktiv och plan. I kraft av detta ansvarar förstudieledaren för att
föreslå deltagare, planera, leda och fördela arbetet samt ansvara för dokumentationen.
Denna är också ytterst ansvarig för förstudiens budget och dess
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återrapportering/uppföljning till förstudieägaren samt till styrgrupp. Förstudiens
slutrapport är även förstudieledarens ansvar.
Projektägaren är den person som har huvudansvaret för projektet och dess resultat.
Likt förstudieägaren ansvarar projektägaren för att projektdirektiv tagits fram, att
projektet är beslutat om, förankrat och finansierat. Projektägaren är även den som
utser styrgrupp och godkänner projektgruppen. Därtill följer projektägaren projektets
arbete för att säkra att syfte och mål uppnås samt agerar stöd för projektledare.
Därutöver ansvarar projektägaren för två uppgifter som i sin tur kan delegeras vidare,
projektbudgeten, som kan delegeras till projektledaren, samt ordförandeskapet i
styrgruppen, som kan delegeras vidare till någon annan.
I styrgruppen ingår personer med lämplig kompetens och mandat för projektet. Vidare,
ska styrgruppen innehålla potentiella mottagare av projektresultatet om dessa inte är
projektägare. Styrgruppen har till uppgift att stötta projektledaren i dess arbete genom
att vara med och utse delprojektledare, fastställa projektplan och bedöma behovet av
referensgrupp. Därutöver ska denna grupp löpande följa projektets arbete, fatta beslut
om korrigerande åtgärder, godkänna projektet och besluta om projektets avslut samt
överlämna projektresultatet till linjeorganisationen.
Utsedd projektledare har till uppgift att utarbeta en projektplan (fastställs av
projektägaren), upprätta en kommunikationsplan, föreslå projektgrupp och potentiell
projektcontroller samt att genomföra projektet i linje med de direktiv, den plan och de
anvisningar den får från styrgruppen. Projektledaren ansvarar även för budget och
resursfördelning, dokumentation samt att planera, leda och fördela arbetet inom
projektet. Denne ska också säkra uppföljning/återrapportering gentemot styrgrupp och
projektägare samt kontakta dessa om projektplan/direktiv inte kan följas. I
projektmodellen lyfts också frågan om riktlinjer kring ekonomisk rapportering och
planering. Detta arbete leds av projektledare och ska följa Region Gotlands ”Regler för
styrning och uppföljning”.
Projektdeltagare ansvarar för delar av det operativa arbetet inom projektet, såsom det
anvisats av projektledaren samt i projektets mål och plan. Dessa utses baserat på
identifierat behov och tillgängliga resurser, i samråd med projektdeltagarens chef.
I de fall då projektcontroller anses behövas, oftast inom mer komplexa projekt, utses
denne av projektägaren på förslag av projektledaren. Projektcontrollern har till uppgift
att samordna alla ekonomiska aktiviteter, granska avtal, anbud och upphandlingar samt
utföra konsekvensanalyser vid projektförändringar. Därtill ska denne genomföra
regelbundna projektuppföljningar/genomgångar samt säkra att ekonomisk slutrapport
upprättas. Detta görs tillsammans med projektledaren.
Referensgrupper upprättas i syfte att bidra med kompetens och för att ge möjlighet till
personer inom samt utanför organisationen att följa projektets arbete och lämna
synpunkter. Denna grupp har ingen beslutande funktion och sätts samman av
projektägare och projektledare.
Förtroendevalda avgör den övergripande viljeinriktningen och tar ställning till huruvida
ett projekt ska drivas eller ej. Projektägaren ska sedan, utifrån egen bedömning,
informera dessa om projektets arbete. Facklig samverkan sker sedermera på en mer
generell basis och styrs utifrån ett samverkansavtal. I projektplanen ska projektledaren
beskriva hur denna samverkan kommer att se ut.
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3.2.1.2

Processen
I projektmodellen beskrivs ett projekt som en kraftsamling runt en tidsbegränsad
uppgift. Syftet med modellen är att skapa en tydlighet kring vad som förväntas av alla
projektinvolverade och att skapa ett ramverk, med ett gemensamt språkbruk för att på
så vis skapa en större effektivitet i själva genomförandet.
Givet olikheter i förutsättningar och omfattning projekt sinsemellan så kan modellen
användas något situationsanpassat. Vissa gemensamma faktorer, såsom vilka faser
och beslutspunkter som ett projekt genomgår samt vilka roller som finns inom projektet
kan dock tänkas vara applicerbart för samtliga projekt.
Projektmodellen ger en förtydligande bild av vad ett projekt är och definierar det enligt
följande:
•

Har klara, tydliga och väl avgränsande mål.

•

Är avgränsat i tid – det finns ett start- och slutdatum.

•

Är finansierat och har en projektbudget.

•

Har en projektledare som beställer och har helhetsansvar för projektet och dess
resultat.

•

Har en projektägare som formulerar vad projektet ska åstadkomma och
projektets ramar.

•

Leds i dess projektarbete av en projektledare, som operativt styr projektet mot
uppsatta mål.

•

Har en styrgrupp och en projektgrupp, ibland även en referensgrupp.

•

Är strukturerat på så vis att beslutspunkter i projekt innebär ett formellt beslut.

Vidare lyfts en idé om vad ett ”lyckat projekt” är. Där goda resultat uppnås genom att
(1) Leverera överenskommet resultat, (2) I rätt tid, och (3) Till rätt kostnad.
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Ovanstående bild visar den projektmodell som projekt inom Region Gotland ska följa.
Modellen innehåller 5 faser samt en avslutande analysfas (effekthemtagning). Därtill 8
beslutspunkter, varav 6 av dessa är obligatoriska (starta förstudie, godkänna
förstudierapport, projektdirektiv, projektplan, slutrapport samt avsluta projekt). De faser
som finns med i ovanstående bild beskrivs i mer detalj i samma dokument. Vissa delar
tycks då ha bytt namn eller slagits samman till en gemensam kategori. Respektive
faser tolkas av oss på KPMG enligt följande:
Idéfas

Initieringsfas

•Berörd nämnd beslutar
om förstudie
•Detta bekostas av
nämnden som
driftkostnad

•Förstudie
avrapporteras
•Potentiella externa
medel söks
•Projektägare tar fram
projektdirektiv

Uppstartsfas
•Projektgrupp utses
•Projektplan tas fram av
projektledare
tillsammans med
projektgruppen*

13
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential | Internal Use Only

Region Gotland
Granskning av Investeringsprocessen
2021-11-18

Genomförandefas

Avslutningsfas

• Arbetsuppgifter fördelas
av projektledaren
• Projektets framdrift
rapporteras löpande till
styrgrupp
• Beslut gällande
avvikelser hanteras i
styrgrupp

• Projektet övergår till ord.
organisation**
• Projektet utvärderas och
en slutrapport tas fram**
• Projektet avslutas

Effekthemtagning
• Beställare/ mottagare /
förvaltare av
projektresultatet
realiserar nyttan och
mäter effektmålen av
projektet

*Projektplanen ska bland annat innehålla mål, tids- och aktivitetsplan, budget, projektorganisation,
intresseanalys, SWOT/riskanalys, eventuell konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen,
kommunikationsplan samt plan för utvärdering.
** Ansvarig för övergången är projektägaren och slutrapporten skall behandlas i resp. nämnd.

Likaså lägger man i projektmodellen fram riktlinjer kring hur förstudier, SWOT-analyser
och konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen ska utföras.
Av intervjuerna framkommer det att man är nöjd med de förändringar som gjorts av
projektprocessen. Framförallt lyfts kravet på förstudie som en positiv förändring. Där
goda förstudier anses resultera i att prognosticerad kostnad hamnar närmre faktisk
kostnad. Undermåliga förstudier uppges vara en bidragande faktor till tidigare
kostnadsmässiga avvikelser för regionens projekt.
Uppföljningsarbetet beskrevs under utförda intervjuer som omfattande såväl gentemot
förtroendevalda som mot tjänstemän. Av intervjuerna framkom det att den politiska
återkopplingen gentemot kommunstyrelsen oftast gick genom projektägaren.
Resterande projektmedlemmar var således sällan med på dragningarna till politiken.
Den exakta konstellationen av medlemmar i styrgrupp, projektgrupp osv. kunde variera
mellan projekten. Mötena med dessa olika grupperingar framstod emellertid som väl
strukturerade.
Den tid som anställda i regionen lägger ned på olika projekt registreras för att få en bild
av hur mycket tid som läggs på olika projekt. I enlighet med regionens rutiner och
system redovisar projektledare nedlagd tid på investeringsprojekt så att det ingår i
anskaffningsvärdet.
Vad gäller projektverktyg används systemet Projectplace i nuläget tillsammans med
delar av Office-paketet MS Project.

3.2.2

Bedömning
Vi anser att den projektmodell som Region Gotland har etablerat för att befästa och
implementera processer för investeringar som bedrivs i projektform i huvudsak är
ändamålsenlig. Med det sagt är modellen som sådant relativt ny vilket gör det svårt att
bedöma huruvida den har haft önskad effekt. Vi ser projektmodellen som ett steg i rätt
riktning även om vissa utvecklingsmöjligheter kvarstår.
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Där vi upplever att förbättringspotentialen är som störst rör projektprocessen. Modellen
framstår som väldigt tydlig vad gäller projektroller samt projektets övergripande
processer. Viss otydlighet uppstår emellertid vad gäller den illustration som gjorts av
projektmodellen, som inte stämmer överens med den beskrivning som senare görs av
modellens olika steg. Detta då steg som står med i illustrationen tycks utelämnats i den
efterliggande beskrivningen. Vi rekommenderar således att kopplingen mellan dessa
förtydligas. Regionen bör även överväga om ytterligare systemverktyg ska börja
användas utöver de som nyttjas i nuläget.

3.3

Kryssningskaj Visby

3.3.1

Iakttagelser
Projekt Kryssningskaj Visby var en del av Region Gotlands satsning på ökad
kryssningsturism på Gotland. Av projektdirektivet från 2015 framkommer det att
satsningen i fråga benämns ”kryssningsprogrammet” och innehöll två kompletterande
projekt. Projekt ”infrastruktur” och projekt ”exportmognad”, som syftar till att stärka
infrastrukturen respektive näringslivet kring den nya kajen.
Kajen var färdigställd och slutbesiktigad 16 mars 2018, i linje med tidplan. Slutkostnad
för projektet var 304 422 507 kr, cirka 15 % över fastställd projektbudget på
264 400 000 kr.

3.3.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
2014-08-25 tog regionfullmäktige beslut att godkänna avtal mellan Region Gotland och
”Copenhagen Malmö Port” (CMP) gällande nyttjanderätt av en ny kryssningskaj i Visby.
Av avtalet framkommer det att parterna kommit överens om en avtalstid på 10+10 år.
Det vill säga totalt 20 år, där respektive part, till ett pris, kan säga upp avtalet efter 10
år samt 3 år innan avtalstidens utgång. Under hyresperioden ska CMP ha erlagt en
deposition på 50 mnkr samt betala en årlig hyra på 9,3 mnkr (2014 års beräkningar).
Ledningsgruppen i regionen fick efter beslutet att godkänna avtalet, i uppdrag av
regionstyrelsen (2014-10-30) att sammanställa ett förslag för projektorganisation samt
plan för projektfinansiering. I januari året därpå var styrgrupp, projektledare och
projektteam på plats.
I styrgruppen satt:
-

Projektägare, TKF (Teknikförvaltningen)
Två representanter från Copenhagen Malmö Port (CMP)
Terminalchef i Visby (fr.o.m. augusti 2017), CMP
Representant från hamnavdelningen (framtida fastighetsägare), TKF

Projektorganisationen bestod av följande:
- Projektledare, plan och utvecklingsavdelningen
- Bitr. projektledare, projektavdelningen
- Ytterligare representant – projektavdelningen
- Representant från ledningskontoret/regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
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-

Kommunikatörer (totalt 3 stycken under projektets genomförande)

Initialt var planen att projektet skulle genomföras på entreprenad med fyra olika
upphandlingar. 2015-02-17 togs beslutet att istället genomföra detta genom
samverkansentreprenad eller partnering. Av intervjuer framhålls den tidigare
entreprenadformen som för riskabel och orimlig i förhållande till tidsplan.
Upphandlingsprocessen pågick mellan februari till juni 2015 och var indelad i två steg.
Först en prekvalificering av anbudslämnarna och sedan en upphandling av det mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Därtill viktar man anbuden efter vissa miljömässiga,
etiska och sociala krav. 7 juli 2015 beslutade tekniska nämnden att välja det danska
bolaget ”Per Aarsleff A/S” (PAA) som entreprenör och partner i projektet.
3.3.1.2

Projektutförande
Kajen byggdes på beställning av tekniska nämnden efter att ett avtal för nyttjanderätt
slutits mellan ”Copenhagen Malmö Port” och Region Gotland. Byggnationen utfördes
genom samverkansentreprenad/partnering med bolaget ”Per Aarsleff”, enligt
upphandlingsavtal 07-07-2015. Beräknat slutdatum för projektet var 1 april 2018.
Genomförandet utfördes i två etapper/skeden. I skede 1 genomfördes geotekniska
undersökningar av havsbotten med framtagandet av tillhörande systemhandlingar,
kalkylarbete och framtagande av riktkostnad. Skede 2 bestod av det faktiska utförandet
av byggnationen av kryssningskajen. Skede 1 pågick mellan augusti och december
2015. Skede 2 tog vid därefter och pågick mellan januari 2016 och mars 2018. En
godkänd slutbesiktning utfördes 2018-03-16. Projektet färdigställdes således inom
utsatt tidsplan. Budgetutfallet var dock högre än väntat, 15 % över budget.
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Den ersättningsmodell som parterna kom överens om i kraft av deras
entreprenadkontrakt, fastställde PAA:s fasta arvode till 7,4% av riktkostnaden. Vid
överskridande av riktkostnad ersätts de endast med 80 % av överenskommet arvode.
Beräknad riktkostnad och arvode var 208 mnkr respektive ca 15,4 mnkr. Vid projektets
slutpunkt landade riktkostnaden på nästan 270 mnkr med ett arvode på ca 15,7 mnkr.
Det var i huvudsak i den ökade riktkostnaden som vi ser de största avvikelserna
gentemot budget på hela 29,5 %. Utfallet för resterande poster ligger i nivå med eller
under de summor som antagits i budget.
Denna avvikelse gentemot initial riktkostnad innebar i sin tur att den bot som beskrivs i
entreprenadkontraktet träder i kraft och PAA:s arvode minskar. Hade man istället
hamnat under riktkostnad, hade en bonus på 20 % utgått. Kontraktet specificerade
även att väsentliga ändringar avseende projektets volym eller kvalitet på en nivå som
motsvarar 250 tkr alternativt vid ätor/likställt äta-arbete, medför rätt till justering av
riktkostnaden.
I projektets slutrapport lyftes två huvudsakliga avvikelser som pådrivande i det förhöjda
budgetutfallet. Tillkommande muddringskostnader samt oväntat oväder som förstörde
dels utrustning, dels tidigare utfört arbete.
Muddringen av havsbotten gjordes för att säkra ett visst vattendjup och ge tillräckligt
svängrum och manöverutrymme för kryssningsfartygen. De massor som grävdes upp i
denna process skulle sedan användas till nya landområden kring kajen. Processen för
detta var slutfört 24 dagar efter det tillstånd som utfärdats av Mark- och miljödomstolen.
Muddringsmassorna upptäcktes emellertid ha en annorlunda beskaffenhet än den som
beskrivits i den utförda geoundersökningen. Man behövde således byta ut
muddringsmassorna mot ett fastare material. Resultatet av detta var merkostnader i
form av materialkostnader, logistik och ökad kostnad för deponi och tippning. PAA
anmälde dessa merkostnader som äta-arbete, och efter att ha tagit in en extern expert
för att säkerställa att geoundersökningen utfördes på ett fackmannamässigt vis, valde
regionen att acceptera PAA:s merkostnader. Detta gjordes under
förlikningsförhandlingarna november-december 2018. Merkostnaderna tillfaller
därigenom regionen.
Den andra avvikelsen som inträffade var den olycka som drabbade projektet natten
mellan den 29 och 30 augusti 2016. Olyckan orsakades av oväntat oväder som i sin tur
förliste en av arbetsplattformarna ”BigRed”. Detta ledde till att inhyrd utrustning och
hjälpmedel, däribland en större mobilkran, förstördes. Plattformens ena stödben kom
även till att dras längs med havsbotten och skada 17 av 20 grusbäddar. Stora delar av
det dittills utförda arbetet var således förstört och arbetet fick göras om. Detta innebar
ändringar i tidsplanen samt att en annan, mer tids- och kostnadskrävande metod för
genomförandet av återstående arbetsmoment fick användas för att kunna slutföra
arbetet.
Liknande oväder den 30 oktober 2016 och 27 november 2016 skiftade tidsplanen
ytterligare, vilket innebar oplanerat sjöarbete under höst-vinter. Något man lyfte under
vår intervju som problematiskt ur säkerhetssynpunkt.
Av slutrapporten framkommer det att ersättning för de maskiner och andra hjälpmedel
som skadades under olyckan ska täckas av entreprenören. Detta har accepterats av
båda parterna.
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KPMG:s intervju med utvalda projektmedlemmar tycks bekräfta de förklaringar som
ges i slutrapporten angående budgetutfallet. Framförallt lyfts problemen kring den
merkostnaderna tillhörande muddringsmassorna samt den incident som inträffade med
arbetsplattformen BigRed. Av utförda intervjuer framställs samarbetet överlag som
välfungerande. Likaså i slutrapporten. Under intervjun utmålades även tidsplanen som
pressad, vilket i sin tur medförde dels merkostnader, dels en försämring av
arbetsmiljön.
Därutöver lyfte man det faktum att ingen laga kraft vunnen detaljplan fanns fastställd
innan avtalet med CMP hade tecknats.
3.3.1.3

Uppföljning & åtgärder
Rutinerna avseende uppföljning/avrapportering finns beskriven i projektdirektiven.
Enligt dessa ska eventuella avvikelser rapporteras till tekniska nämnden och
regionstyrelsen. Projektledaren ansvarar i sin tur för att regelbundet, i rapportform,
rapportera till projektägaren och till styrgrupp. Av vår intervju med projektansvariga
framkommer det att samtlig information gick genom projektägaren som i sin tur
vidarerapporterade till TN och RS. Då projektet i fråga är en del av det övergripande
kryssningsprogrammet rapporterades projektets arbete, tillsammans med teknisk
direktör, till regionfullmäktige. Potentiella åtgärder ska enligt projektmodellen skötas i
styrgruppen.
Möten hölls frekvent, både av en mer formell karaktär, där anteckningar fördes samt av
en mer informell karaktär, där fokus snarare var informationsutbyte. De möten som
hölls var följande:

— Styrgruppsmöte 1 gång/månad med RG & CMP. (Region Gotland & Copenhagen
Malmö Port)

—
—
—
—

Byggmöte 1 gång/månad med RG & PAA (Per Aarsleff).
Ekonomimöte 1 gång/månad med RG & PAA.
Produktionsmöte 1 gång/månad med RG & PAA m.fl.
Projekteringsmöte, olika intervall beroende på intensiteten i projekteringen, RG &
PAA m.fl.

— Övriga möten såsom inköpsmöte och tidplansmöte hölls kontinuerligt efter behov.
Vi har tagit del av protokoll från produktionsmöte, projekteringsmöte, byggmöte samt
styrgruppsmöte.
Ersättningsformen för projektet uppges i huvudsak har varit i form av så kallad
”löpande räkning”. Kostnader i form av inkomna fakturor och tidssedlar kunde således
granskas kontinuerligt och betalas ut under projektets gång. Den ekonomiska
uppföljningen kan därav ses som löpande.
En slutbesiktning och godkännande av entreprenaden skedde 2018-03-16 och en
slutredovisning för projektet godkändes i regionstyrelsen 2020-09-02.
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3.3.2

Bedömning
Som framgår av beskrivningen ovan har projektet Kryssningskaj Visby varit ett för
regionen utmanande projekt. Projektet pågick under en längre tid och under projektets
gång uppstod problem och utmaningar som bidrog till att projektet redovisade
avvikelser, såväl ekonomiskt som praktiskt.
Projektets kostnader visade ökande avvikelse mot budget och i slutändan visade det
sig att projektet blev ca 15 % dyrare än budgeterat. Under projektets gång uppkom en
rad praktiska utmaningar, vilket medförde att vissa arbetsmoment var tvunget att
genomföras på annat sätt än tänkt eller på nytt. Dessa var i mångt och mycket
kostnadsdrivande. Orsakerna var som beskrivits ovan de tillkommande
muddringskostnader som uppkom p.g.a. muddermassornas brist på bärighet samt den
olycka som inträffade på sensommaren 2016. Sedan projektets genomförande har ju
som beskrivits ovan en ny projektmodell införts i regionen. I denna ingår tydligare
riktlinjer kring förstudie vilket vi bedömer är ett steg i rätt riktning.
Tidsplanen var enligt intervjuer pressad vilket gjorde att säkerhetsaspekten kring
arbetsmiljön kom i fokus. Utifrån vad som framkommit i våra intervjuer skulle
säkerheten, utifrån arbetsmiljösynpunkt, i samband med projektet ha kunnat vara
högre.
Vi bedömer att de underlag som beslut har fattats utifrån inte har varit tillräckliga utifrån
interkontrollsynpunkt och ändamålsenlighet eftersom så pass stora förändringar av
arbetet och projektets framdrift fått göras. Vi bedömer även att för samtliga projekt ska
en tydlig detaljplan finnas upprättad före det att avtal tecknas med entreprenör och
projekt igångsätts.

3.4

Klintehamns Avloppsreningsverk - AVR

3.4.1

Iakttagelser
Projektet Klintehamns AVR hade som uttryckligt syfte att dels möjliggöra för
utvecklingen på södra Gotland, dels minska miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta
genom att möjliggöra för en ökad anslutning av nya abonnenter vid ny bebyggelse, att
uppnå utsatta miljökrav från myndigheterna samt minska totalbelastningen av närsalter
till Östersjön.
Verket färdigställdes i maj 2019, ungefär ett år efter det datum som bestämdes i
tidplan, juli 2018. Därefter har vissa kompletteringsåtgärder genomförts som pågått
fram till i år, 2021. Slutkostnad för projektet (beräkning framtagen 2021-06-11) var
81 314 000 kr, cirka 14 % över fastställd budget på 71 173 000 kr.
Då någon slutrapport ännu inte fastställs är viss information ännu inte helt definitiv och
baserat på arbetsmaterial som tillgängliggjorts KPMG under sommaren 2021.
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3.4.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
Beslut om att påbörja arbetet med projektet fattades i tekniska nämnden 2014-02-26.
Projektet är en del av regionens större, mer omfattande VA-plan. Syftet med denna
plan är, enligt tekniska nämndens verksamhetsberättelse från 2018, att säkra
avloppsreningen på Gotland.
Ombyggnationen av avloppsreningsverket i Klintehamn syftar till att öka kapaciteten på
själva avloppsreningsverket från 10 000 PE till 12 500 PE samt förbereda för en
framtida ökning till 20 000 PE. Det ska även byggas på så vis att strängare
utsläppsvillkor kan efterföljas. Bland annat genom att förse verket med kvävering.
Därtill lyfts följande s.k. kvalitetskrav i projektdirektiven:

— Nuvarande verk skall vara i drift under byggnationen.
— Utbyte av dagens primära värmekälla (oljepanna) till mer miljövänliga och

driftekonomiskt förmånligare alternativ. I övrigt skall lösningar generellt eftersträvas
som innebär låg energiförbrukning från verkets olika anläggningssystem.

— Processutrustningen skall byggas av komponenter som möjliggör livslängd på minst
50 år.

— En god underhållsmässighet skall eftersträvas.
I samtliga dokument som tillgängliggjorts KPMG tillika information som delgetts under
utförda intervjuer, uppges projektets styrgrupp vara den styrgrupp som tillsatts för VAprogrammet. Av projektplanen delges styrgruppens medlemmar. VA-programmets
styrgrupp innehåller följande medlemmar:
-

Teknisk direktör, ordförande
Avdelningschef, tekniska förvaltningen (ombud)
Enhetschef, vatten och avfall
Enhetschef, avlopp
Ekonomichef, tekniska förvaltningen
Avdelningschef, mark- och trafikavdelningen

Projektorganisationen/projektgruppen för projektet såg ut enligt följande:
-

Projektägare
Projektledare (fram till 2020)
Projektledare (2020-)
Projektledare El och styr
Projektledare Maskin
Projektledare Bygg
Projektledare VVS
Representant från VA-drift
Representant från ekonomi, tekniska förvaltningen
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Som stöd i konstruktionsprocessen upphandlade en generalkonsult Sweco
Environment AB för projektering. Denna konsult var således också med i ovanstående
projektorganisation. Anbudet vad gäller denna konsulttjänst uppgavs i tekniska
nämndens protokoll 2015-01-28 ha varit 3 895 000 kr.
Initialt var planen att projektet skulle upphandlas i utförande entreprenad. Av tekniska
nämndens protokoll från 2016-06-29 framgick att ett reviderat förfrågningsunderlag
tagits fram och att man således avbröt den tidigare upphandlingsprocessen. Beslutet
togs av dels kostnadsmässiga skäl då inkommit anbud låg över antagen budget, dels
då endast ett anbud inkommit för utförande entreprenaden. Det nya
förfrågningsunderlaget gjordes om till en delad entreprenad. Där förhoppningen, enligt
intervjuerna, var att minska kostnaderna genom ökad konkurrensutsättning. Denna
delade entreprenad beräknades innebära en kostnadsbesparing på 8,5 mnkr.
2016-08-24 tog tekniska nämnden beslut om vilka anbud som skulle antas. Projektets
två delupphandlingar för byggnation, (1) yttre bassängblock, metanolanläggning, samt
el- och reservkraftrum och (2) personaldel samt invändig byggnation inklusive VVS,
gavs till Arriba Byggnads AB. Upphandling vad gäller markarbeten inklusive yttre
ledningar gavs till Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB. Malmberg Water AB:s anbud
för maskininstallation antogs och Caverion Sverige AB:s två anbud, för (1) elinstallation
och (2) styrarbeten för processövervakning, antogs.
Av protokollet för tekniska nämnden 2016-09-21 framkommer att denna upphandling
överklagades av annan extern part. Denna överklagan avslogs sedermera efter ett år.
Detta enligt nämndens protokoll 2017-02-22.
3.4.1.2

Projektutförande
Under 2017 påbörjades byggnationsarbetet, efter det att upphandlingsöverklagan
avslagits. Överklagandeprocessen innebar en fördyring varvid projektet beviljades ett
tilläggsanslag på 4 mnkr. Projektet utfördes i totalt fyra etapper, varav samtliga etapper
kantades av ett visst mått av avvikelser. Dock i olika omfattning.
Etapp 1–2 pågick under 2018. Under etapp 1, då reningsverkets nya bassänger skulle
byggas, fick representanter från Region Gotland gå in och stötta upp entreprenörerna
för att säkra ett tillfredsställande resultat. Detta på grund av entreprenörens oerfarenhet
med arbete med bassänger av den omfattning som krävdes. Därtill var entreprenören
underbemannad. Detta innebar en försening på 3 månader.
Etapp 2 avslutades däremot 3 veckor innan utsatt tidsplan, men kantades tillika av viss
avvikelse. I detta skede av projektet uppstod flertalet interna och externa stridigheter
mellan de olika entreprenörerna. Byggentreprenören Arriba Byggnads AB hade ett
samordnande ansvar under projekttiden. Ett ansvar som de, enligt både utförda
intervjuer samt i slutrapport, vägrade att ta. Region Gotland fick därför gå in och ta
samordningsansvar. Detta trots att man, enligt intervjudeltagare, inte hade nog med
resurser för att till fullo ta över samordningsansvaret.
Etapp 3–4 utfördes under 2019. Den första av dessa, etapp 3, blev försenad med över
2 månader. Detta då tidigare icke-avslutat arbete förskjutit byggnationen av den nya
verkstaden och personaldelen. Detta p g a bristande kommunikation och dialog kring
projektets status samt problem med bemanningen hos el-entreprenören.
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Etapp 4 blev också något förskjutet, men uppges fungerat relativt väl. Förskjutningen
skedde då tidigare förseningar förflyttat tidsplan och således omöjliggjort för
markentreprenörerna att påbörja markanläggningen. Detta då de inte kunde plantera
gräs under vinterhalvåret samt på grund av att asfaltverket var stängt under den
perioden, fram till sommaren.
Efter besiktningen som utfördes under 2020 uppdagades ett flertal brister i
reningsverkets konstruktion. Dessa innefattar (1) ventilationsproblem, (2)
översvämning av torrslam i containrar, (3) problem med processvatten och
slamhantering, samt (4) en ovilja från entreprenörerna att lämna över vissa handlingar.
I slutrapportens utkast uppger man sedermera att dessa brister idag har åtgärdats och
att verket fungerar som avsett.
Samtliga av dessa avvikelser resulterade i att projektet var färdigställt i maj 2019,
ungefär ett år efter utsatt tidsplan med en slutgiltig kostnad som, enligt det utkast på
slutrapport som vi fått ta del av, beräknas överstiga budget med strax över 11 mnkr, ca
14 %.
Under intervjuerna med projektdeltagare uppges vissa avvikelser haft större inverkan
på projektets försening och fördyrning. Framförallt lyfte man att entreprenörerna var
oense under projektets gång samt regionens samordningsansvar. Ett ansvar som från
början skulle tillfalla byggentreprenören. Av intervjuerna framkommer att Region
Gotland egentligen varken hade tid eller resurser för att ta över samordningsansvaret.
Denna avsaknad av tillräcklig samordning innebar i sin tur svårigheter kring, och
merarbete vad gäller ansvarsutkrävande för förseningar och andra ätor.
Därtill uppgav man att det faktum att avloppsreningsverket behövde vara igång under
sommaren samt felaktiga ritningar i samband med projekteringen som faktorer som
medförde kännbara förseningseffekter.
Projektet som sådant, trots att det rent formellt är avslutat, har i sitt eftermäle lämnat
flertalet tvister mellan Region Gotland och konsult, tillika entreprenör. Viktigast att lyfta
här är den tvist mellan regionen och konsultbolaget Sweco, vad gäller de felaktiga
ritningarna, samt den tvist som pågår mellan regionen och Malmberg Water AB. Den
sistnämnda gäller för delar av bassängblocken som de ansvarade över att konstruera.
Man påpekar emellertid att tvisten potentiellt kan leda till förlikning mellan parterna.
3.4.1.3

Uppföljning & åtgärder
Enligt projektplanen skulle informationsmöten med styrgruppen (Va-programmet) ske
varannan månad. Av intervjuerna framkommer att denna återrapportering gjordes
oftare än så. Först varje månad och sedan ungefär var sjunde vecka. Extrainsatta
möten lades även in vid behov. Under informationsmötena gick deltagarna igenom
projektets ekonomi, risker och sårbarheter samt diverse praktiska frågor.
Från projektdirektiven går det att utläsa att en slutredovisning ska göras till tekniska
nämnden efter att projektet är slutfört. KPMG har fått ta del av ett utkast av denna
slutrapport som projektorganisationen arbetar med att sammanställa. Nämnden
delgavs även information utöver slutrapporten då teknisk direktör (ordförande i
styrgruppen) återrapporterade till nämnden på en regelbunden basis. Därtill fick
nämnden ta del av projektrapporter samt delgavs information i samband med anbud.
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Detta gjordes enligt intervjuade projektdeltagare för att kunna besvara potentiella
frågor.
Av intervjuer framgick även resterande uppföljningsorgan. Dessa inkluderar
projektgruppsmöten, byggmöten och ekonomimöten. Projektgruppen träffades
varannan vecka. Agendan under dessa sammankomster var ofta att förbereda inför
byggmötena. Ekonomimötena uppges ofta ha ägt rum i samband med dessa
byggmöten. Under byggmötena deltog dels huvudentreprenör, dels alla delansvariga
entreprenörer. Vad som diskuterades under dessa möten och frekvensen för dessa
framkommer emellertid inte varken av intervjuer eller tillgänglig dokumentation. Hur
man tog beslut om åtgärder vid avvikelser redogörs inte för.
En slutgiltig uppföljning utfördes i samband med slutbesiktningen av entreprenaden.
Exakt datum för denna slutbesiktning framkommer emellertid ej. I projektplan uppges
datum för slutbesiktning vara juni 2018, men givet förseningar i byggnationen skedde
denna besiktning rimligtvis vid ett senare skede.

3.4.2

Bedömning
Vi bedömer att även detta projekt har varit mycket utmanande för regionen. Projektet
har även detta pågått under en längre tid, haft att hantera uppkomna problem och
utmaningar under projektets gång och slutligen redovisat avvikelser, såväl ekonomiska,
praktiska som tidsmässiga.
Vi bedömer att val av upphandlingsform, delad entreprenad, varit en bidragande orsak
till detta. Många olika aktörer var engagerade i projektet och skulle var och en bidraga
till projektets framdrift. Byggentreprenören skulle svara för samordning och överblick
men som framgått ovan tog inte byggentreprenören detta ansvar. Regionen tog denna
roll istället, men problemet var att regionen varken hade tillräckligt med tid eller
resurser för att ta denna roll på ett fullständigt ändamålsenligt sätt. I samband med
relativt komplexa investeringsprojekt som detta behöver regionen i samband med
upphandlingsprocessen säkerställa att potentiella entreprenörer/leverantörer besitter
den kompetens och erfarenhet som eftersträvas. Vid framtida projekt då så pass
många aktörer deltar behöver regionen samtidigt säkerställa att tillräcklig kompetens
och erfarenhet av samordning och överblick finns för att säkra bl a logistik, att arbeten
utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning för att därigenom säkra
projektets framdrift enligt plan.
Vi bedömer även att de projekteringshandlingar som beslut om investering fattades på
var bristfälliga utifrån ändamålsenlighet och internkontrollsynpunkt då förändringar fick
genomföras under projektets genomförandefas.
Vi bedömer även att vikten av dialog, kommunikation och information inte nog kan
understrykas vid framtida dylika projekt. För samtliga mötesforum kopplade till projekt
bedömer vi att noggranna protokoll/minnesanteckningar ska upprättas där det tydligt
framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag hanterats.
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3.5

Törnekvior förskola

3.5.1

Iakttagelser
I samband med att nya bostadsområden planerades på A7-fältet, ett gammalt
militärfält, utfördes under 2013–2014 en utredning av barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) numera utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).
Denna utredning landade i att det fanns ett behov av en ny förskola i det nybyggda
området för att tillhandahålla förskoleplatser i den nya framväxande stadsdelen.
Byggnationen påbörjades i december 2016 och projektet slutbesiktigades vid årsslutet
2017. Året därpå, i januari 2018 stod förskolan redo för inflyttning varav februari
samma år markerar den formella invigningen av den nya förskolan som rymmer totalt
100 barn i åldern 1–5 år. Budget för projektet låg vid faktisk projektstart på 40 460 000
kr. Utfallet på 37 146 000 kr innebär ett budgetutfall på cirka 8 % under budget.

3.5.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
På beställning av barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick projektavdelningen, en del
av teknikförvaltningen, år 2014 i uppdrag att sätta ihop en projektorganisation och ett
projektdirektiv för byggnationen av Törnekvior förskola. Det framkommer av
genomförda intervjuer att beställningsprocessen som sådan var mindre strukturerad
och beställningarna inte lika tydliga jämfört med hur det fungerar idag.
Projektstyrgruppen såg ut enligt följande:
-

Avd chef, FFA (fastighetsförvaltningsavdelningen)
Avd chef. PA (projektavdelningen) 2014–2015
Avd chef. PA 2015Förskolechef UAF (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Områdeschef UAF

Styrgruppen uppges under utförda intervjuer med projektmedlemmar ha varit av en
relativt informell natur, då en sådan inte inrättades i samband med projektstart. Den
grupp som här kallas för ”styrgrupp” bildades efter en tid.
Projektorganisationen/projektgruppen var uppbyggd enligt nedanstående:
-

Projektledare TKF (teknikförvaltningen)
Fackansvarig VVS TKF (2014–2016)
Fackansvarig VVS TKF (2016-)
Fackansvarig VVS TKF (2017-)
Fackansvarig EL TKF (2014–2016)
Fackansvarig EL TKF (2016-)
Förvaltare TKF
Förskolechef UAF
Verksamhetskoordinator UAF (2014–2016)
Verksamhetskoordinator UAF (2015–2016)
24
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential | Internal Use Only

Region Gotland
Granskning av Investeringsprocessen
2021-11-18

-

Lokalstrateg UAF (2016-)
Lokalstrateg UAF (2018-)
Enhetschef måltidsförsörjningen RSF (regionstyrelseförvaltningen) (2014–2017)
Enhetschef måltidsförsörjningen RSF (2017-)

Önskemålet från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, den förvaltning som ligger
under barn- och utbildningsnämnden, var från början att förskolan skulle byggas i två
etapper. Planen då var att först bygga tre avdelningar, för att sedan, fem år därpå
bygga ytterligare två avdelningar. Med bakgrund i ett påvisande från
teknikförvaltningen beslutade man under 2015 att istället bygga samtliga fem
avdelningar på en gång. Dels för att motverka de olägenheter som hade uppstått för
barn vid byggnation av etapp 2, dels då etappbyggnation beräknades kosta uppemot 8
mnkr mer än om allt skulle byggas på en gång. Detta framkommer av både projektets
slutrapport samt BUF:s tjänsteskrivelse till BUN 2015-04-15.
Upphandlingen gjordes i form av en totalentreprenad. Upphandlingsprocessen pågick
under första halvan av 2016. Sex anbud inkom under upphandlingsprocessens gång,
med anbudssummor mellan ca 30 – 37 mnkr. Wisab Bygg AB vann med sitt anbud på
30 100 000 kr. Därefter genomfördes en detaljplanering av projektet tillsammans med
entreprenören och dess upphandlade projektör. Under hela projekteringsprocessen,
inklusive förprojektering, togs totalt fem externa parter in som stöd.
Byggnationen påbörjades senare samma år, i december 2016 av Wisab Bygg AB
tillsammans med dess åtta underentreprenörer.
3.5.1.2

Projektutförande
Byggnationen av förskolan påbörjades, som tidigare nämnts, i december 2016 och
projektet slutbesiktigades vid årsslutet 2017. Året därpå, i januari 2018 stod förskolan
redo för inflyttning varav februari samma år markerar den formella invigningen. Enligt
projektdirektiven skulle bygget stå klart till höstterminen 2016. Att det istället blev
färdigt till vårterminen 2018 förklaras delvis av en reviderad tidsplan samt av beslutet
om att bygga samtliga avdelningar direkt istället för i två etapper. Detta framgick i utförd
intervju med ansvarig för projektet.
Av samma intervju framgick att projektets utförande hållit sig till den reviderade tidsplan
som utsatts. Därtill var budgetutfallet för projektet lägre än tilldelad budget, cirka 8 %.
För projektet budgeterades totalt 40 460 000 kr, utfallet blev 37 146 000 kr. Detta efter
fem rundors kompletteringsbudget i tekniska nämnden 2015-03-03, 2016-02-17, 201702-20, 2017-02-21 och 2017-02-22.
Av en tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2015-04-21 framkommer
tekniska nämndens beslut (2014-09-30) om att samtliga förskolor som uppförs mellan
2015 och 2016 ska vara av passivhusstandard. En standard som innebär ökade
investeringskostnader, men minskade driftkostnader på sikt genom effektivare
fjärrvärme och energianvändning. Detta medförde en budgetuppskrivning med 5–10 %.
En effektiv ökning på 3,7 mnkr, från 35,5 mnkr till 39,1 mnkr. Denna budget kom
senare till att kompletteras ytterligare för att slutligen landa på det tidigare nämnda
40 460 000 kr.
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Av intervjuer samt i projektets slutrapport lyfts några mindre avvikelser som uppkom
under och efter projekttiden. Av dessa ätor uppges byte av golvmaterial som den
enskilt största ändringen. Andra mindre ändringar såsom inredning och takplattor fanns
också.
En avvikelse som uppstått efter det att inflyttning skett och projektet gått igenom
slutbesiktning var att förskolegården snabbt blir vattenfylld under höst/vinter. Enligt
slutrapporten ska detta bero på att de diken som tidigare avlastat vid hög nederbörd
byggts bort när området exploaterats. Detta problem ska ha åtgärdats av
markentreprenaden under 2020, men viss dialog uppges fortsatt pågå mellan parterna.
En avvikelse fanns gällande ett styrskåp som behövde flyttas ur arbetsmiljösynpunkt.
Denna kostnad beslutade parterna att dela på.
3.5.1.3

Uppföljning & åtgärder
Enligt projektdirektiven ska återrapportering ske till tekniska nämnden samt barn- och
utbildningsnämnden. Av intervjuerna framkommer att denna återrapportering utfördes
på en regelbunden basis av projektledare respektive verksamhetskoordinatorer. I
samband med beslutet om att gå från att bygga 2+3 avdelningar till att bygga samtliga
5 avdelningar samtidigt ska dessa återrapporteringar varit mer frekventa.
Av samma intervju framgick resterande uppföljningsorgan. Dessa innefattar bl.a.
startmöte och projekteringsmöten under projektets uppstartsfas, varav
projekteringsmötena uppgavs skett ungefär varannan vecka. Därtill byggmöten och
planeringsmöten. Byggmöten hölls ca 1 ggr/månad, totalt blev det 17st byggmöten. Vid
dessa behandlades ätor samt beställning/beslut om dessa. Projekteringsmöten hölls 2
ggr/månad, under dessa möten närvarade beställaren.
En slutgiltig uppföljning utfördes i samband med slutbesiktningen av entreprenaden.
Denna utfördes under årsskiftet 2017.
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3.5.2

Bedömning
Vi bedömer att detta projekt i stort genomförts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Till viss del var den organisation kring projektet som fanns relativt informell. I samband
med projektgenomförandet fanns inte lika tydliga regler kring projekt som finns idag.
Slutresultatet blev tillfredsställande, dock bör noteras att entreprenadarbetena inte var
alltför komplext jämfört med de två andra granskade projekten som ingår i
granskningen.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen,
tekniska nämnden och övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) till viss del
säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt, d v s att
investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade
projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer
och övriga styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av
projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola,
visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad
gäller projektutformning. Denna granskning visar samtidigt på behovet av projektmodell
och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska
nämnden att:

— Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av

projektmodellens olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg.
I nuläget finns viss otydlighet.

— Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i
nuläget.

— Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som
utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är
godtagbara.

— Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir
alltför forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt
hade kunnat stärkas.

— Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det
att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

— Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och

överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att
arbeten utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en
god projektframdrift enligt plan.

— Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och

kompetens som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa
kan ju vara olika stora eller komplexa till sin natur.

— Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är

involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till
projekt ska noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt
framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag
hanterats.
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Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Viktor Tagesson
Granskare

Mats Lundberg
Uppdragsansvarig och certifierad
kommunal yrkesrevisor
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Bilaga 1 – Granskade dokument och intervjupersoner
Dokument som granskats

—
—
—
—
—
—

Investeringsbudget 2021-2025
Investeringsbudget 2022-2026
Rapport - Förändrad investeringsbudget 2022
Sammanställning investeringsplaner 2022-2032
Region Gotlands projektmodell
Protokoll från Regionfullmäktige
- 2021-04-26
- 2014-08-25
- 2015-06-15

— Protokoll från Regionstyrelse
-

2014-10-30
2014-11-26
2015-03-04
2020-09-02

— Protokoll från Tekniska nämnden
-

2015-10-28
2014-09-30

— Tjänsteskrivelse från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
— Projektdirektiv och slutrapporter från projekten
-

Kryssningskaj Visby
Klintehamns AVR
Törnekvior förskola
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Intervjupersoner

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ekonomidirektör
Finans- och redovisningschef
Teknisk chef
Avd.chef. PA (projektavdelningen)
Projektledare (proj. Kryssningskaj)
Bitr. projektledare (proj. Kryssningskaj)
Controller (proj. Kryssningskaj)
Projektledare (proj. Klintehamns AVR)
Projektledare (proj. Törnekvior förskola)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Fredrik Wallerström, Hamningenjör

Ärende TN 2022/225
Datum 28 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Upphandling RoRo-Ramp Slite
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela enligt förslag
NN med organisationsnummer XX
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Cementa står inför stora utmaningar då det kommer saknas täkttillstånd för
brytning av kalksten inom kort. För att hantera detta på kort sikt ska bland
annat kalksten initialt fraktas från Kappelshamn, Storungs, till Slite. Cementa
har framfört att med anledning av för liten egen hamnkapacitet vill de kunna
nyttja Apotekskajen i Slite för att förse fabriken med kalksten inom en period
på upp till 5 år.
Regionens hamntillstånd medger maximalt 100 anlöp per år och efter anmälan
till tillsynsmyndighet, MoH, möjlighet att ta in kalksten vid Apotekskajen. Den
logistik Cementa vill nyttja, kostnadseffektivt och med minst miljöpåverkan,
innebär att kajen måste verksamhetsanpassas och förses med RoRo-ramp för
att kunna lossa pråm med hjullastare.
I Mark- och miljödomstolens miljödom från 2008 för Apotekskajen finns det
tillstånd för att även bygga en RoRo-ramp. Arbetstiden i miljödomen för
byggandet av RoRo-ramp har förlängts och är giltiga till och med den 11
november 2025. Försiktighetsåtgärder för att främst begränsa buller och
damning planeras.
Bedömning

Förvaltningens förslag till beslut är att tilldela avtal till det anbud som bedömts
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Förvaltningens samlade bedömning är att NN:s anbud på X kronor för
totalentreprenad byggnation av RoRo-ramp vid Apotekskajen i Slite hamn skall
antas. Anbudssumman på X kronor ryms inom det tilläggsanslag som projektet
tilldelats.
Avtalet tecknas med förbehåll om att Region Gotland och Cementa tecknar ett
driftavtal som garanterar Region Gotland hamnintäkt för investeringen.
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Barn- och genusperspektiv – Det finns inget som speciellt påverkar detta
perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – RoRo-rampen skapar möjlighet för
regionalutveckling i form av större möjligheter för Slite hamn.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen innebär ökade
kapitalkostnader som initialt finansieras av hamnintäkter från Cementa. Det
kommer att bli en kort avskrivningstid då RoRo-rampen kommer nyttjas
intensivt av Cementa med hårt slitage under minst tre år. Kapitalkostnader
utöver det som täcks av driftavtal med Cementa kommer att hanteras inom
hamnverksamhetens tilldelade budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Presentation vid mötet
Hamnavdelning
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ingalill Gerber Lindgren, avfallsutvecklare

Ärende TN 2022/494
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Tekniska nämnden

Betalsopsäckar
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringarna i avfallsföreskrifterna gällande
betalsopsäckar och överlämnar dem till regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Ett behov att se över betalsopsäck-systemet har efterfrågats. Hållbarhet,
tillgänglighet samt arbetsmiljö är fokusområdena.

Ärendebeskrivning

Region Gotland erbjuder tjänsten betalsopsäck för avfalls-abonnenter som är i
behov av extra hämtning samt besökare till ön som en extra sopsäck. Den
förbetalda säcken tillåter blandat brännbart restavfall samt matavfall. Fylld säck
ställs på fastighetens hämtställe eller lämnas på återvinningscentral samt vid
Destination Gotlands avfalls container. Säckarna hämtas upp och körs till
Ragnsells Roma behandlingsanläggning där de sen går till energibränsle. Grön
plast i 98% återvunnet polyeten, 160Liter, max vikt 15kg.
Säcken har tidigare distribuerats ut till försäljningsställen via upphandlad
entreprenör i ett inte optimalt avtal som fördyrade och försvårade hanteringen.
Med start våren-försommaren 2022 har ett avtal med Regionens
varuförsörjningsenhet tecknats vilket bidragit till bättre, säkrare och billigare
distribution.
Säcken finns att köpa på Gotlands återvinningscentraler, Destination Gotland
samt från våren 2022 alla Gotlands Coop butiker. En säck kostar 135 kronor.
Säcken har upplevts vara svår att få tag i och efterfrågats vid matvaruaffärer.
Säcken har kommit att användas vid större privata evenemang som fester,
bröllop då det inte kräver någon sortering av avfallet. Då säcken tillåter
matavfall och kan bli stående vid inväntad upphämtning drar den till sig djur
som drar ut sopor i naturen. Säcken tillåter 15 kg men då den är rymlig samt
tillåter matavfall har det bidragit till att säckarna ofta väger betydligt över 15kg
samt fylld över gränsen att försegla. Information utåt har upplevts svårtydd
och missuppfattning om avlämningsställen samt vad som menas med blandat
restavfall har skett. Destination Gotland har informationsmaterial i form av
video som behöver uppdateras samma gäller övrig kommunikation material.
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Försäljnings statistik visar på ett ökar behov. 2020 såldes 13 000 säckar, 2021
såldes 18 000 säckar.

Förslag till ändringar är följande:
1. Säcken säljs i mataffärer från Fårö till Bursvik1.
2. Matavfall sorteras ut från betalsäckarna. Matavfallspåsar finns
tillgängliga att få vid försäljningsställen för betalsäckar som ett
”betalsäcks kit”1.
3. Påsens max vikt ändras från 15kg till 8kg.
4. Kommunikationsmaterial uppdateras och förtydligar vad som menas
med blandat restavfall, hur den övriga sorteringen skall ske och vart.
Följande påföljder av ändringar:

1

-

Återvinningscentraler: tillåts ta ut straffavgift om betalsäck
innehåller matavfall vid avlämning.

-

Nya behållare för matavfallsinsamling placera i anknytning till
betalsäckens avlämningsställen, Återvinningscentraler samt
Destination Gotland. 1 Fårö utreds vidare1.

-

Säckens pris kvarstår men tillåtna kg minskas.

Dessa förändringar är inte behov av ett beslut och kommer genomföras oberoende av
beslut i RF.
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Ändringar i Avfallsföreskrifter:
Gällande lydelse:

Föreslagen ändring:

Betalsopsäck Blandat rest- och
matavfall. Betalsopsäck kan
användas när man behöver lämna
mer sopor än vanligt vid enstaka
tillfällen eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har möjlighet
att sortera ut matavfall. Endast grön
säck märkt med Region Gotland
tillåts för insamling av blandat restoch matavfall. Betalsopsäck hämtas
normalt vid fastigheten i samband
med ordinarie tömning av kärl.
Betalsopsäck kan även lämnas vid
återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar. Betalsopsäcken får
inte väga mer än 15 kg

Betalsopsäck Blandat restavfall.
Betalsopsäck kan användas när man
behöver lämna mer sopor än vanligt
vid enstaka tillfällen eller osorterade
sopor, ej matavfall. Endast grön säck
märkt med Region Gotland tillåts för
insamling av blandat restavfall.
Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan
även lämnas vid återvinningscentral
eller Region Gotlands
mottagningsstation för
betalsopsäckar. Matavfall lämnas
separat vid återvinningscentraler eller
i eget fastighetskärl för matavfall.
Betalsopsäcken får inte väga mer än
8kg.
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BETALSÄCKENS VÄG PÅ GOTLAND
• Via varuförsörjningen distribueras betalsopsäcken samt matavfallspåsar ut till försäljningsställen. E-postadress för
beställning/påfyllning.
Distrubtion

Försäljning

Avlämning

Upphämtning

Energiörbränning &
Biogas

• Kund köper betalsopsäck vid återförsäljare 135kr/st (Coop/Ica butiker, Destination Gotland) vid samma tillfälle får de också en
bunte matavfallspåsar gratis. Pappersmatavfallspåsarna (när de är på plats istället för bioplast) kan också användas som
fruktpåsar inne i butiken.
• Betalsopsäck fylls med restavfall, matavfall samlas in separat.

• Vid tillgång till fastighet med avfalls abonnemang kan säck ställas vid tunnor för upphämtning. Matavfall i separat
matavfallsbehållare eller hemkompost
• Fritidshus utanför ordinarie upphämtningsperiod måste anmäla budning för upphämtning eller förlänga abonnemang.
• Husbilar/Campare etc. utan tillgång till fastighets abonnemang lämnar säcken på ÅVC samt Dest. Gotlands färjeterminal
avfallsstation. Separat behållare för matavfall finns vid samtliga avlämningsställen.

• Regionens avfallsuppsamlare hämtar betalsopsäckar samt matavfall vid fastigheter, Destination Gotlands avfallsterminal samt
ÅVCer. ÅVCer meddelar när container behöver tömning. Hamnens container töms 1ggr/veckan samt under högsäsong 23ggr/veckan.

• Avfallet lämnas vid Ragsnell Roma. Betalsopsäckarnas innehåll går till förbränning. Matavfall går in i slurry för att sedan gå vidare
till Bro och biogasanläggningen.

FÅRÖ
Fårö besökare/boende med betalsäcksbehov kan i dagsläget köpa säcken i
butik på Fårö men endast lämna säck vid ÅVC Fårösund. Ett behov av en
container för avlämning av säck samt matavfall på Fårö vid förslagsvis Ica
butiken finns. Utreds vidare.

Förslag till ändringar påverkar:
Avfallsföreskrifterna: Förslag till textändring till beslut RF.
Avfallstaxan: Nuvarande pris behålles.
Arbetsmiljö: Positiv påverkan på arbetsmiljö då storleken minskas och där med
vikten som tidigare har överskridit den tillåtna p.g.a. av den rymliga säcken.
Avfallsplanen RG 2020-2030: Öka matavfallsinsamling.
Avfall till Resurs: Sveriges miljömål Generationsmålet.
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Barn- och genusperspektiv – Mål i Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030,
främjar en god framtida miljö för våra barns framtid. Ekokommun Gotland
Landsbygdsperspektiv – Gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Avfallstaxan påverkas, revideras efter
kostnadskalkyl.

Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2022-03-17
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/443
21 mars 2022

Birger Björkman

Tekniska nämnden

Remittering av Promemorian Producentansvar för batterier
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden har inget att erinra över promemorian producentansvar för
batterier.

Sammanfattning

Miljödepartementet har tagit fram Promemoria gällande producentansvaret för
batterier:
Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra de allmänna
minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv när det gäller producentansvaren för
batterier.
Ändringarna innebar bl.a. att det infördes s.k. allmänna minimikrav för system för
utökat producentansvar. Dessa minimikrav ska vara genomförda av medlemsstaterna
senast den 5 januari 2023 avseende bl.a. producentansvaret för batterier.
I promemorian lämnas förslag till förordningsändringar som bedöms nödvändiga för
att genomföra de allmänna minimikraven i avfall direktivet när det gäller
producentansvaret för batterier.
Det föreslås bland annat att en batteriproducent ska tillhandahålla eller anlita en
producentansvarsorganisation för att ta hand om batterier när dessa blir avfall. Det
föreslås även att en producent ska informera avfallsinnehavare om var batteriavfall
kan lämnas, vilka avfallsförebyggande åtgärder som användare av batterier kan vidta
och de negativa miljökonsekvenser som nedskräpning med batteriavfall kan ge
upphov till.
Konsekvenser för kommuner:
Förslaget om att utöka producenternas informationsansvar kan komma att påverka
kommunen. Enligt batteriförordningen ska producenterna samråda med
kommunerna om hur informationen ska lämnas lokalt. Om det vid samrådet bedöms
som lämpligt, får informationen lämnas genom kommunen i samband med att
kommunen informerar hushåll och andra om (t.ex. turister, verksamheter)
avfallshantering. Förslaget om att utöka producenternas informationsansvar kan
1 (2)
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innebära att deras samarbete med kommunerna rörande tillhanda hållande av
information utökas. Kommunens eventuella kostnader för tillhandahållandet av
information ska ersättas av producenterna
Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har bjudit in Sveriges kommuner att lämna in synpunkter på
promemorian Producentansvar för batterier.
EU:s Avfallsdirektiv 2008/98/EG, 2018/851
Bedömning

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen har tagit del av underlaget gällande
’Promemorian producentansvar för batterier och har ingen erinran på PM
Producentansvar för batterier.
Förslagen innebär att Region Gotland kan få ytterligare krav på information till
allmänheten men i övrigt bedöms förslaget att inte påverka Teknikförvaltningen mer.
Förutom vad som framkommer vid ev. kommande samråd.
Barn- och genusperspektiv –Utökat producentansvar för batterier främjar en god
framtida miljö för våra barns framtid. Gotland Ekokommun
Landsbygdsperspektiv – Berör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tillkommande kostnader för information om
batterier ska, enligt PM, bekostas av producenterna, men Region Gotland har ännu
inte haft samråd.
Beslutsunderlag

Promemorian Producentansvar för batterier. M2022/00224, Februari 2022.
TKF Tjänsteskrivelse 2022-03-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Promemoria
Miljödepartementet
Producentansvar för batterier

M2022/00224
Februari 2022

1

Innehållsförteckning

2
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Promemorians huvudsakliga innehåll
Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra de allmänna
minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv när det gäller producentansvaren för batterier
Det föreslås bl.a. att en batteriproducent ska tillhandahålla eller anlita en
producentansvarsorganisation för att ta hand om batterier när dessa blir
avfall. Det föreslås även att en producent ska informera avfallsinnehavare
om var batteriavfall kan lämnas, vilka avfallsförebyggande åtgärder som
användare av batterier kan vidta och de negativa miljökonsekvenser som
nedskräpning med batteriavfall kan ge upphov till.
Vidare föreslås att en producentansvarsorganisation på sin webbplats
ska tillgängliggöra information om hur avfallshanteringsmålen uppnås,
vilka som är producentansvarsorganisations ägare, vilka producenter som
har anlitat producentansvarsorganisationen och hur den ersättning som
producenter ska betala beräknas.
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2008:834) om producentansvar
för batterier

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
dels att 6, 16, 17 och 20 §§ och ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att nuvarande 14, 15 och 18 §§ ska betecknas 15, 16 och 14 §§,
dels att 1, 3, 10, 12, den nya 15, den nya 16, 19, 21, 22, 31 och 32 §§
och rubrikerna närmast före 12, 21 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas elva nya paragrafer, 12 a, 12 b, 18, 20–20 c, 22 d–
f och 31 a §§ och närmast före 12 a, 15, 18, 19, 20, 20 a, 20 c, 22, 22 d och
22 f §§ nya rubriker av följande lydelse,
dels att det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Förordningens mål”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §2

Denna förordning är meddelad
med stöd av

Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat
producentansvar för avfallshantering för batterier. Förordningen
syftar till att batterier ska utformas
och framställas på ett sådant sätt
att uppkomsten av avfall förebyggs.
I fråga om det avfall som ändå
uppkommer syftar förordningen till
att
1. det ska finnas lättillgängliga
mottagningssystem för batteriavfall,
2. avfallet ska kunna återvinnas,
och
3. de mål som anges i 7 och 8 §§
ska kunna nås.
Förordningen är meddelad med
stöd av

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2018/851.
2
Senaste lydelse 2016:806.
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– 15 kap. 12 § miljöbalken i
fråga om 14–20 och 32 §§,
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
fråga om 12, 13 och 21–22 c §§,

– 15 kap. 12 § miljöbalken i
fråga om 14 och 22 d §§,
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
fråga om 12, 13, 21–22 b, 31 och
32 §§,
– 15 kap. 14 § miljöbalken i
fråga om 12 a och 12 b §§,
– 15 kap. 15 § miljöbalken i
fråga om 15, 16, 18–20 c, 22 e och
31 §§,
– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 32 §,
– 2 § lagen (1990:1332) om
– 2 § lagen (1990:1332) om
avgifter för miljöfarliga batterier i avgifter för miljöfarliga batterier i
fråga om 24 och 25 §§, och
fråga om 24 och 25 §§,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i
fråga om 31 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
3§
I denna förordning avses med
producent: den som genom att
yrkesmässigt överlåta eller på annat
sätt yrkesmässigt tillhandahålla ett
batteri släpper ut batteriet för första
gången på den svenska marknaden,
och
insamlingssystem: system som en
producent upprätthåller eller är
ansluten till och dit avfall som
utgörs av batterier kan lämnas för
att på producentens vägnar
transporteras bort och återvinnas
eller bortskaffas.

I denna förordning avses med
producent: den som genom att
yrkesmässigt överlåta eller på annat
sätt yrkesmässigt tillhandahålla ett
batteri släpper ut batteriet på den
svenska marknaden,

tillhandahålla på den svenska
marknaden: att mot betalning eller
gratis göra en produkt tillgänglig
för distribution, förbrukning eller
användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig
verksamhet,
släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla en produkt på den
svenska marknaden, och
vara etablerad i Sverige: att ha
hemvist eller säte i Sverige och
bedriva en yrkesmässig verksamhet
här.
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10 §3
Bestämmelser om att kommuner
ska ansvara för att transportera och
behandla avfall finns i 15 kap. 20
och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i
denna förordning endast i fråga om
avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig
producent eller till ett insamlingssystem som avses i 16 §.

Bestämmelser om att kommuner
ska ansvara för att transportera och
behandla avfall finns i 15 kap. 20
och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar begränsas av denna förordning
endast i fråga om avfall som med
stöd av förordningen lämnas till en
producentansvarsorganisation
som avses i 15 §.

Anmälningsplikt

Skyldighet för en producent att
göra en anmälan
12 §4

Innan en producent släpper ut
batterier på marknaden ska
producenten göra en anmälan till
Naturvårdsverket. Anmälan ska
innehålla uppgifter om
1. producentens namn, postadress, e-postadress, webbadress,
telefonnummer,
faxnummer,
kontaktperson och de eventuella
varumärken som producenten
använder i Sverige,
2. producentens person- eller
organisationsnummer eller, om ett
sådant inte finns, producentens
svenska eller europeiska skattenummer,
3. vilken typ av batterier som
producenten släpper ut på marknaden (bärbara batterier, industribatterier eller bilbatterier),
4. vilket eller vilka insamlingssystem för batterierna som producenten avser att använda sig av,
och
5. en försäkran om att de
lämnade uppgifterna är riktiga.
Om en uppgift som lämnas enligt
första stycket ändras, ska produ-

3
4

Senaste lydelse 2020:701.
Senaste lydelse 2010:79.

Den som avser att i egenskap av
producent släppa ut batterier på
marknaden ska före utsläppandet
göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla
1. producentens namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte
finns, skatteregistreringsnummer
och de eventuella varumärken som
producenten använder i Sverige,

2. uppgifter om vilken kategori
av batterier som producenten
släpper ut på marknaden (bärbara
batterier, industribatterier eller
bilbatterier),
3. uppgifter om hur producenten
avser att uppfylla kravet i 15 § på
att anlita eller själv tillhandahålla
en producentansvarsorganisation,
och
4. en försäkran om att de lämnade
uppgifterna är riktiga.
Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om änd-
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centen lämna uppgift om detta till
Naturvårdsverket inom en månad.
Om en producent upphör att vara
producent i Sverige ska producenten underrätta Naturvårdsverket om detta.

ringar i fråga om de uppgifter som
har lämnats.

Producentombud i Sverige
12 a §
En producent som inte är etablerad
i Sverige får utse ett ombud som är
etablerat i Sverige. Ombudet ska
utses genom en skriftlig fullmakt.
Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i
denna förordning i fråga om de
produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 12 b §.
12 b §
Ett ombud som har utsetts enligt
12 a § ska göra en anmälan till
Naturvårdsverket.
Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer,
2. en kopia på fullmakten,
3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, och
4. uppgift om vilken produkt som
ombudet ska ansvara för.
Ombudet ska snarast underrätta
Naturvårdsverket om ändringar i
fråga om de uppgifter som har
lämnats.
En producent ska anlita eller
själv tillhandahålla en
producentansvarsorganisation
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14 §

15 §

En producent ska ta hand om
batterier som blir avfall.

En producent ska anlita eller själv
tillhandahålla
en
producentansvarsorganisation som uppfyller
kraven i denna förordning.

15 §

16 §

Skyldigheten att ta hand om
batterier enligt 14 § gäller inte
under ett kalenderår då producenten på marknaden släpper ut

Skyldigheten att anlita eller själv
tillhandahålla
en
producentansvarsorganisation enligt 15 §
gäller inte under ett kalenderår då
producenten på marknaden släpper
ut
1. mindre än 1 kilogram kvicksilverbatterier,
2. mindre än 2 kilogram kadmiumbatterier,
3. mindre än 250 kilogram blybatterier som vart och ett är tyngre än
3 kilogram,
4. mindre än 100 kilogram blybatterier som vart och ett är lättare än
3 kilogram, och
5. mindre än 50 kilogram andra batterier än sådana som avses i 1–4.
Krav på en
producentansvarsorganisation
18 §
En producentansvarsorganisation
ska
1. tillhandahålla ett lämpligt
mottagningssystem för batteriavfall,
2. ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att
genomföra de uppgifter som den
har enligt denna förordning, och
3. vara tillgänglig för alla producenter på icke-diskriminerande
villkor.
Producentansvarsorganisationens
mottagningssystem för
batteriavfall
19 §5
Ett insamlingssystem som avses i Ett mottagningssystem som avses i
16 § ska anses lämpligt om det
18 § 1 ska anses lämpligt om det
1. är lättillgängligt och ger god service åt hushåll, kommuner och andra
som kan antas vilja lämna batterier till systemet,
2. underlättar för hushåll och
2. underlättar för hushåll och
andra att sortera ut batterier från andra att sortera ut batteriavfall
annat avfall,
från annat avfall,
3. finns insamlingsplatser med
3. finns mottagningsställen som
lämplig geografisk spridning med har en lämplig geografisk spridhänsyn till batteriernas förväntade ning med hänsyn till batteriernas
5

Senaste lydelse 2015:562.
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användning, befolkningstäthet och
andra omständigheter,
4. är utformat så att de som
hanterar batterierna i systemet inte
utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker på grund av batterierna,
5. tar emot batterier av det slag
som systemet är utformat för oavsett batteriernas kemiska sammansättning eller ursprung,
6. är tillgängligt för alla producenter på icke-diskriminerande
villkor, och

7. innebär att de producenter som
är anslutna till systemet tillsammans tar ansvar för en lika stor
andel av det uppkomna avfallet i
Sverige som motsvarar de anslutna
producenternas
sammanlagda
marknadsandel.
För service åt kommuner enligt
första stycket 1 ska insamlingssystemet innebära att batterier kan
lämnas till insamlingssystemet,
eller hämtas av någon som företräder insamlingssystemet, på
någon av de platser som den berörda kommunen har anordnat för
hantering av batterier. Kommunen
och producenten får komma
överens om avvikelser från detta
krav.
Ett insamlingssystem som uppfyller kraven i förordningen
(2014:1075) om producentansvar
för elutrustning, förordningen
(2007:185) om producentansvar
för bilar eller förordningen
(2007:193) om producentansvar
för vissa radioaktiva produkter och
herrelösa strålkällor ska anses
lämpligt för batterier som ingår i de
produkter som förordningarna omfattar.
10

förväntade användning, befolkningstäthet och andra omständigheter,
4. är utformat så att de som
hanterar batteriavfallet i systemet
inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker på grund av batteriavfallet,
5. tar emot batteriavfall av det
slag som systemet är utformat för,
oavsett batteriernas kemiska sammansättning eller ursprung,
6. innebär att den som vill lämna
bärbara batterier som blir avfall
och bilbatterier som blir avfall
utanför en yrkesmässig verksamhet
kan göra det kostnadsfritt, och
7. innebär att det batteriavfall
som har tagits emot hanteras på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart
sätt och genomgår ett fullständigt
behandlingsförfarande i enlighet
med 15 kap. 10 § miljöbalken.
Den service som producentansvarsorganisationen ska erbjuda
kommuner enligt första stycket 1
ska innebära att batteriavfall kan
lämnas till ett mottagningsställe,
eller hämtas av någon som företräder producentansvarsorganisationen, på någon av de platser som
den berörda kommunen har anordnat för hantering av batteriavfall.
Kommunen och producentansvarsorganisationen får komma överens
om avvikelser från detta krav.
Ett mottagningssystem som uppfyller kraven för ett lämpligt och
rikstäckande insamlingssystem i
förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning
eller är godkänt enligt förordningen (2022:000) om producentansvar för bilar ska anses lämpligt
för batterier som ingår i de
produkter som förordningarna omfattar.

Ersättning från producenter till en
producentansvarsorganisation
20 §
Vid beräkningen av den ersättning
som en producentansvarsorganisation tar ut av en enskild producent
ska producentansvarsorganisationen ta hänsyn till den mängd
batterier som producenten släpper
ut på den svenska marknaden.
Hänsyn ska också tas till bland
annat
1. batterikategori,
2. batteriets kemiska sammansättning, och
3. de positiva konsekvenser för
miljön en möjlighet att ladda ett
batteri har.
Anmälan av en
producentansvarsorganisation
20 a §
En producentansvarsorganisation
för batterier får bedrivas endast om
den har anmälts till Naturvårdsverket.
Anmälan ska göras av producentansvarsorganisationen innan
verksamheten börjar bedrivas.
20 b §
En anmälan enligt 20 a § ska
innehålla
1. producentansvarsorganisationens namn och kontaktuppgifter,
2. producentansvarsorganisationens
organisationsnummer
eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer, och
3. en kortfattad beskrivning av
verksamheten och hur kraven i 18–
20 och 20 c §§ ska uppfyllas.
Om det inträffar väsentliga
förändringar som rör producentansvarsorganisationen ska den
snarast skriftligen anmäla dessa till
Naturvårdsverket.
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Information som en
producentansvarsorganisation
ska göra tillgänglig
20 c §
En producentansvarsorganisation
för batterier ska på sin webbplats
tillgängliggöra information om
1. vilka som är producentansvarsorganisationens ägare,
2. vilka producenter som har
anlitat producentansvarsorganisationen,
3. hur den ersättning som producenterna ska betala till producentansvarsorganisationen
beräknas, angett i kronor per såld
produkt som släpps ut på den
svenska marknaden eller kronor
per kilogram av produkten som
släpps ut på marknaden,
4. på vilka grunder mottagningssystemet väljer att anlita aktörer
för att hantera batteriavfall, och
5. hur målen i 7 och 8 §§ uppnås.
Skyldighet att informera

Redovisning av
Naturvårdsverket

uppgifter

till

21 §6
En producent ska senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen
redovisa till Naturvårdsverket
1. de typer och mängder batterier
1. de kategorier och mängder
som producenten har släppt ut på batterier som producenten har
marknaden i Sverige,
släppt ut på marknaden i Sverige,
2. den mängd batterier som har
2. den mängd batteriavfall som
samlats in i insamlingssystem enligt har samlats in i mottagningssystem
16 § och återvunnits eller bort- enligt 18 § och återvunnits eller
skaffats eller förts ut från Sverige bortskaffats eller förts ut från
för återvinning eller bortskaffande, Sverige för återvinning eller bortskaffande,
3. i vilken grad hanteringen av batterier når målen för särskilt
omhändertagande och återvinning i 8 §, och
4. hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

12
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Första stycket 4 gäller inte hur
Första stycket 4 gäller inte hur
insamlingen lokalt uppfyller kraven mottagandet av batteriavfall lokalt
i 19 och 20 §§.
uppfyller kraven i 19 §.
I fråga om uppgifter om återvinning eller bortskaffande som har skett
utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har
hanterats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet.
Rapporteringen enligt första
Rapporteringen enligt första
stycket får samordnas med rappor- stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen tering som sker enligt förordningen
(2014:1075) om producentansvar (2014:1075) om producentansvar
för elutrustning och förordningen för elutrustning och förordningen
(2007:185) om producentansvar för (2020:000) om producentansvar för
bilar.
bilar.
Skyldighet att informera
batterianvändare
22 §7
En producent ska informera dem som använder batterier om
1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av
de ämnen som förekommer i batterier,
2. innebörden av den märkning som avses i bilagan,
3. skyldigheten att enligt avfalls3. skyldigheten att enligt beförordningen (2020:614) sortera stämmelserna i avfallsförordningen
avfall som utgörs av batterier och (2020:614) sortera avfall som
om hur sorteringen ska gå till,
utgörs av batterier och om hur
sorteringen ska gå till,
4. de insamlingssystem som
4. var batteriavfall kan lämnas,
användarna har tillgång till, och
5. hur användarna kan bidra till
5. hur användarna kan bidra till
återvinningen av batterier.
återvinningen av batterier,
6. vilka avfallsförebyggande åtgärder som användare av batterier
kan vidta, och
7. de negativa miljökonsekvenser
som nedskräpning med batteriavfall ger upphov till.
Rutiner för internkontroll
22 d §
En producent ska ha rutiner för
internkontroll för att säkerställa
1. kvaliteten på de uppgifter som
ska samlas in och rapporteras till
Naturvårdsverket enligt 21 §, och

7
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2. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006
om transport av avfall uppfylls.
22 e §
En producentansvarsorganisation
ska ha rutiner för internkontroll för
att säkerställa
1. att den ersättning som betalas
av producenterna uppfyller de krav
som anges i 20 a §, och
2. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006
om transport av avfall uppfylls.
Löpande dialog
22 f §
Naturvårdsverket ska se till att
relevanta aktörer ges möjlighet att
föra en löpande dialog i frågor som
har betydelse för producentansvaret.
Bemyndigande

Bemyndiganden
31 §

Naturvårdsverket får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av 12, 19, 21 och
22 §§.

Naturvårdsverket får meddela
ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas av producenter, producentombud och
producentansvarsorganisationer
enligt 12, 12 b och 20 a §§.

31 a §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.
32 §
Till böter döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet inte
fullgör sina skyldigheter att
1. se till att batterier är märkta
enligt vad som följer av 13 §, eller
14

Till böter döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet inte
fullgör sina skyldigheter att se till
att batterier är märkta enligt vad
som följer av 13 §.

2. ta hand om batterier enligt vad
som följer av 14 och 16 §§.
Den som har brutit mot ett
vitesföreläggande eller ett förbud
vid vite enligt 26 kap. miljöbalken
får inte dömas till straff enligt
denna förordning för gärning som
omfattas av föreläggandet eller
förbudet.
Till ansvar enligt denna förordning döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt 29 kap.
miljöbalken.

Om ett vitesföreläggande har
överträtts och överträdelsen ligger
till grund för en ansökan om att
döma ut vitet, döms det inte till
ansvar enligt denna paragraf för en
gärning
som
omfattas
av
föreläggandet.
Det ska inte dömas till ansvar
enligt denna paragraf, om det för
gärningen kan dömas till ansvar
enligt 29 kap. miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Bestämmelserna i 12–12 b och 20 a §§ tillämpas även på anmälningar
av en producent, ett producentombud eller en producentansvarsorganisation som lämnas in till Naturvårdsverket efter den 1 juli 2022 och som
avser tid efter den 1 januari 2023.
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1.2

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
dels att 7 kap. 8 g § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 8 t §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
8 g §1

En producent som har skyldigheter
enligt förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier ska för
varje kalenderår betala en avgift till
Naturvårdsverket med 1000 kronor
för verkets tillsynsverksamhet.

En producent, eller ett producentombud, som har skyldigheter enligt
förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska för
varje kalenderår betala en avgift till
Naturvårdsverket med 1 000 kronor
för verkets tillsynsverksamhet.
8t§
En producentansvarsorganisation
som har anmälts enligt förordningen (2008:834) om producentansvar
för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 220 000 kronor för
verkets tillsynsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
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1

Senaste lydelse 2015:697.

1.3

Förslag till förordning om ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13) att
24 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
24 §1

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om
1. producentansvaret enligt för1. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om produ- ordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med un- centansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insam- dantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller lingen av batterier lokalt uppfyller
kraven i 19 och 20 §§ samma kraven i 19 § samma förordning,
förordning,
2. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med
undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av
förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,
3. uppgiftskravet i 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar,
4. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas
av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,
5. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är
behörig myndighet för, och
6. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är
behörig myndighet för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

1

Senaste lydelse 2020:1301.
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1.4

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 17 a–
17 b §§ och närmast före 11 kap. 17 a § en rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
11 kap.
Förordningen om producentansvar för batterier
17 a §
För en överträdelse av 12 §
förordningen
(2008:834)
om
producentansvar för batterier
genom att vara försenad med att
göra en anmälan till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.
17 b §
För en överträdelse av 15 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier genom att inte
anlita eller själv tillhandahålla en
producentansvarsorganisation ska
en miljösanktionsavgift betalas
med 50 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

1
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2018/851.

2

Ärendet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november
2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet)
ändrades år 2018 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/851 av den 30 maj 2018 (ändringsdirektivet). Ändringarna innebar
bl.a. att det infördes s.k. allmänna minimikrav för system för utökat
producentansvar. Dessa minimikrav ska vara genomförda av medlemsstaterna senast den 5 januari 2023 avseende bl.a. producentansvaret för
batterier.
I promemorian lämnas förslag till förordningsändringar som bedöms
nödvändiga för att genomföra de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet när det gäller producentansvaret för batterier.
När det i promemorian hänvisas till bestämmelser i de olika direktiven
på avfallsområdet avses direktiven i den lydelse de har efter de ändringar
som har gjorts.

3

Regleringar om avfall och
producentansvar

3.1

Avfallsdirektivet

EU:s övergripande reglering av avfall finns i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). Avfallsdirektivet syftar till
att skydda miljön och människors hälsa genom att ställa krav på att uppkomsten av avfall ska förebyggas, reglera hur avfall ska hanteras och hur
ett effektivt resursutnyttjande ska uppnås.
Avfallsdirektivet innehåller flera uttryck som är centrala för avfallshanteringen, t.ex. avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering,
insamling, återanvändning, återvinning och förberedelse för återanvändning.
I direktivet finns även en bestämmelse om den prioriteringsordning som
ska gälla för lagstiftning och politik som rör förebyggande av avfall och
hantering av avfall, den s.k. avfallshierarkin (artikel 4). Avfallshierarkin
utgår från vad som utgör det bästa alternativet ur ett miljöperspektiv och
innebär att medlemsstaternas första prioritet i lagstiftning och politik ska
vara att främja avfallsförebyggande åtgärder. För det avfall som uppstår
anger avfallshierarkin en prioriteringsordning vid valet av metod för behandling av avfallet. I första hand ska avfallet förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt
och i sista hand bortskaffas. Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna
använda sig av ekonomiska styrmedel och andra åtgärder för att ge incitament för tillämpningen av avfallshierarkin. Exempel på ett sådant styrmedel är införandet av producentansvar.
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Avfallsdirektivet har genomförts i svensk rätt bl.a. genom bestämmelser i
15 kap. miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2020:614), miljöprövningsförordningen (2013:251) och miljötillsynsförordningen (2011:13).
Avfallsdirektivet reviderades 2018. Av skälen till Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv
2008/98/EG om avfall (ändringsdirektivet) framgår inte bara att avfallshanteringen behöver förbättras. Det anges också att för att ställa om till en
cirkulär ekonomi så är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för
hållbar produktion och konsumtion, genom att fokusera på produkters hela
livscykel på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet (skäl 1).
Flera nya bestämmelser infördes genom ändringsdirektivet. Bl.a. infördes
allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar (artikel 8a).

3.2

Utökat producentansvar

För att stärka förebyggande av avfall, återanvändning samt material-återvinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna enligt avfallsdirektivet införa system för utökat producentansvar (artikel 8.1). Enligt
definitionen i avfallsdirektivet innebär ett utökat producentansvar att produkters producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel
(artikel 3.21).
Ett producentansvar innebär att kostnaden för att ta hand om avfallet
som en produkt ger upphov till flyttas från avfallsinnehavaren eller den
som annars ansvarar för avfallet (i Sverige kommunerna när det gäller s.k.
kommunalt avfall) till producenterna. Varje fysisk eller juridisk person
som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller
importerar produkter är producent enligt avfallsdirektivet (artikel 8.1).
Ett utökat producentansvar kan inbegripa dels att producenterna ska ta
emot produkter som har blivit avfall, dels att de ska se till att avfallet
hanteras på visst sätt. Medlemsstaterna får också kräva att producenterna
offentliggör information om i vilken grad produkten kan återanvändas
eller materialåtervinnas (artikel 8.1 andra stycket). Medlemsstaterna får
även vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra att produkter utformas så
att deras miljöpåverkan och generering av avfall under produktionen och
den efterföljande användningen av produkterna minskar.
Avfallsdirektivet kräver inte att medlemsstaterna inför utökat producentansvar. Däremot reglerar avfallsdirektivet vilka krav som får och
ska ställas om medlemsstaterna gör det (artiklarna 8 och 8a). För vissa
produkttyper, bl.a. elutrustning, följer det dock av annan EU-lagstiftning
att ett producentansvar ska finnas. För batterier finns ingen EU-reglering
med krav på att ett producentansvar ska finnas. Det pågår dock förhandlingar om en ny EU-förordning om batterier. I förslaget ingår bl.a. att införa ett producentansvar (se vidare avsnitt 5).
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3.3

De allmänna minimikraven för utökat
producentansvar

Om ett system för utökat producentansvar införs ska de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet (artikel 8a) tillämpas. Alla befintliga och nya
producentansvar måste uppfylla minimikraven senast den 5 januari 2023.
Hit hör bl.a. det nuvarande svenska producentansvaret för batterier. Ett av
minimikraven är inte tillämpligt på producentansvaret för batterier. Det är
artikel 8a.4 a som handlar om vilka kostnader som producenten ska stå för.
Detta regleras i stället i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och
förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv
91/157/EEG (batteridirektivet). Se vidare i avsnitt 3.4.
Syftet med de allmänna minimikraven är att minska kostnaderna och
förbättra resultaten av avfallshanteringen och att undvika hinder för en väl
fungerande inre marknad.
Minimikraven ska även bidra till att kostnaderna för hantering av uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för producenterna att, när de utformar sina produkter, i högre grad beakta möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och reparation och förekomsten av farliga ämnen. Kraven bör framför allt förbättra styrningen av
och insynen i systemen för utökat producentansvar (skäl 22 till ändringsdirektivet).
Produkters producenter kan fullgöra skyldigheterna kopplade till systemet för utökat producentansvar enskilt eller kollektivt (artikel 8a.3).
Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i system för utökat producentansvar om
det praktiska genomförandet av de allmänna minimikraven som fastställs
i avfallsdirektivet. I samråd med medlemsstaterna ska kommissionen
offentliggöra riktlinjer om gränsöverskridande samarbete om system för
utökat producentansvar och om differentieringen av de ekonomiska bidrag
som producenterna ska betala för avfallshanteringen vid kollektivt fullgörande av skyldigheter (artikel 8.5 med hänvisning till artikel 8a.4 b).
För att undvika snedvridning av den inre marknaden får kommissionen
anta s.k. genomförandeakter i syfte att fastställa kriterier för enhetlig
tillämpning av bestämmelsen om producenternas ekonomiska bidrag.
Några sådana akter har ännu inte antagits.
Att införa ett producentansvar är ett sätt att styra mot en mer effektiv
avfallshantering i linje med avfallshierarkin. I bilaga IVa till avfallsdirektivet anges andra styrmedel som medlemsstaterna kan använda för att
uppfylla det syftet t.ex. skatter, avgifter och utfasning av subventioner som
inte är förenliga med avfallshierarkin.

3.4

Batteridirektivet

På EU-nivå regleras batterier i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och
förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv
91/157/EEG (batteridirektivet). Syftet med batteridirektivet är att reglera
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hur batterier och ackumulatorer får släppas ut på marknaden. Det innehåller bl.a. ett särskilt förbud mot utsläppande på marknaden av batterier
och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen. Batteridirektivet
innehåller även bestämmelser om insamling och behandling av batteriavfall i syfte att uppmuntra till en omfattande insamling och återvinning
av förbrukade batterier och ackumulatorer. Målet med batteridirektivet är
bl.a. att maximera den separata insamlingen av förbrukade batterier och
ackumulatorer och att minimera bortskaffandet av batterier och ackumulatorer som osorterat kommunalt avfall, i syfte att uppnå en hög återvinningsnivå för alla förbrukade batterier och ackumulatorer. Batteridirektivet är tillämpligt på alla typer av batterier och ackumulatorer utom
när dessa används för försvars- och rymdverksamhet.
I batteridirektivet finns bestämmelser som innebär att
1. medlemsstaterna ska göra det möjligt för slutanvändarna att göra sig
av med batteriavfall vid lättillgängliga insamlingsplatser,
2. distributörerna kostnadsfritt ska ta tillbaka batteriavfall när de tillhandahåller bärbara batterier eller ackumulatorer, om det inte finns
undersökningar som visar att alternativa system är minst lika effektiva,
och
3. det inte får innebära några kostnader för slutanvändaren när denne gör
sig av med batteriavfall och inte heller innebära någon skyldighet att
köpa ett nytt batteri eller en ny ackumulator (artikel 8.1).
Det finns även bestämmelser om hur batteriavfall ska behandlas (artikel
12–13), t.ex. bestämmelser med krav på att använda bästa tillgängliga
teknik vid behandling av batteriavfall (artikel 12) samt en bestämmelse om
förbud mot att deponera eller förbränna batteriavfall (artikel 14). Det finns
även bestämmelser om information till slutanvändare av batterier (artikel
20) och märkning (artikel 21).
Det finns inget krav i batteridirektivet att producenterna ska organisera
insamlingen och behandlingen av avfallet men producenterna ska vara
skyldiga att finansiera den verksamheten (artikel 8.2 och artikel 16).
Producenterna ska även finansiera kostnader för informationskampanjer.
Medlemsstaterna får dock undanta producenter som i förhållande till den
nationella marknadens storlek placerar mycket små kvantiteter batterier
eller ackumulatorer på den nationella marknaden på villkor att detta inte
hindrar de insamlings- och återvinningssystem från att fungera väl (artikel
18). Producenter och användare av industri- och bilbatterier får dock sluta
avtal som anger andra finansieringsarrangemang (artikel 16).
I batteridirektivet finns ett krav på att minst 45 procent av batterierna
ska samlas in (artikel 10).

3.5
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Svensk reglering om producentansvar för
batterier

Batteridirektivet är i huvudsak införlivat i svensk lagstiftning genom
bestämmelser i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
(batteriförordningen). Batteriförordningen ställer krav på producenter av
batterier att se till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för
deras batterier. Dessutom finns krav på producenterna att registrera sig

(12 §), rapportera till Naturvårdsverket (21 §), att märka sina batterier och
att informera användare om bl.a. innebörden av märkningen (13 §) och var
man kan lämna sitt batteriavfall. I vissa delar är bestämmelserna i
batteriförordningen striktare än de i batteridirektivet. Batteridirektivet har
t.ex. bara insamlingsmål för bärbara batterier medan batteriförordningen
även har insamlingsmål för bilbatterier och industribatterier. Insamlingsmålet för bärbara batterier är dessutom 75 procent i stället för 45 procent
som i batteridirektivet (7 §). Det finns även ett antal mål för särskilt omhändertagande och återvinning av batteriavfall (8 §).
Batteriförordningen innehåller även bestämmelser om förbud mot att
släppa ut vissa miljöfarliga batterier på marknaden (11 §).

4

Producentansvaret för batterier

4.1

Olika typer av batterier

Enligt batteriförordningen delas batterier in i tre olika typer; industribatterier, bilbatterier och bärbara batterier. Ett industribatteri är ett batteri
som är utformat uteslutande för industriell verksamhet eller annan yrkesmässig användning eller som används i elektriska fordon. Ett bilbatteri är
ett batteri som är utformat för att användas till ett fordons startmotor,
belysning eller tändningssystem och inte är ett industribatteri. Ett bärbart
batteri är ett batteri som är förslutet och bärbart och inte är ett industrieller bilbatteri.
Utöver användningsområdet kan batterier även delas in utifrån kemisk
sammansättning. Kraven i batteriförordningen skiljer sig åt för olika typer
av batterier, både uppdelat på användningsområde och kemisk sammansättning. Det är t.ex. olika krav vad gäller återförsäljares skyldighet att
kostnadsfritt ta emot batteriavfall.

4.2

Batteriproducenter

I batteriförordningen framgår att med producent avses den som genom att
yrkesmässigt överlåta eller på annat sätt yrkesmässigt tillhandahålla ett
batteri släpper ut ett batteri på den svenska marknaden för första gången.
Förutom aktörer som tillverkar eller importerar och tillhandhåller batterier
i Sverige inkluderas även utländska aktörer som via distanshandel
tillhandahåller batterier direkt till användare i Sverige.
Samtliga producenter ska göra en anmälan till Naturvårdsverket innan
de släpper ut batterier på marknaden. Det är i dag cirka 1 700 företag som
anmält sig som batteriproducenter. I den rapportering som producenterna
gör till Naturvårdsverket har cirka 70 procent av producenterna anmält sig
som producent för bärbara batterier, cirka 25 procent som producenter för
industribatterier och cirka 10 procent som producenter för bilbatterier.
Samma producent kan vara producent för olika typer av batterier, därför
blir summan mer än 100 procent. Av alla producenter är cirka 200 små
producenter som släpper ut små mängder av batterier och som därför
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omfattas av undantaget på att tillhandahålla lämpliga insamlingssystem (se
avsnitt 6.2). Av de anmälda producenterna så är det drygt 115 som anger
en adress utanför Sverige och därmed skulle kunna vara utländska producenter som säljer på distans.
Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) används för att
klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver.
Under SNI-koden 27.200 som omfattar tillverkning av batterier och
ackumulatorer finns det 30 företag listade. Av dessa företag faller 23 inom
kategorin mikroföretag med mindre än tio anställda. Ytterligare två företag
räknas som små med färre än 50 anställda. Det är två företag som har 200
eller fler anställda. I de kategorier där partihandel med olika typer av
batterier ingår förekommer även många andra produkter och det är därför
inte relevant att använda uppgifterna för batterier.
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) sattes under 2018
totalt cirka 65 000 ton batterier på den svenska marknaden av producenterna. Hälften av dessa var bilbatterier och ungefär 40 procent utgjordes av industribatterier och tio procent av bärbara batterier.

4.3

Insamling av batteriavfall

Batteriproducenterna ansvarar enligt batteriförordningen för att se till att
det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för batteriavfall. Producenter som släpper ut små mängder av batterier är undantagna från kravet
på att ta hand om batteriavfall. Vad som avses med ett lämpligt insamlingssystem framgår av förordningen. Det ska bl.a. vara lättillgängligt och ge
god service åt dem som vill lämna batteriavfall, underlätta för aktörer att
sortera ut batteriavfall från annat avfall samt att det ska finnas insamlingsplatser med lämplig geografisk spridning. Det finns i dag inga krav på att
insamlingssystem ska anmälas till eller godkännas av Naturvårdsverket.
För batterier som är inbyggda i produkter som omfattas av förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning eller förordningen
(2007:185) om producentansvar för bilar gäller att insamlings- respektive
mottagningssystem enligt dessa förordningar även är lämpliga för insamling av batterier som är inbyggda i produkterna.
Det finns inget krav på att den som innehar batteriavfall måste lämna det
på något speciellt ställe eller till någon utpekad aktör. Det finns dock ett
utsorteringskrav för batterier i avfallsförordningen för de batterier som är
inbyggda i elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av förordningen om producentansvar för elutrustning, om batteriet kan avlägsnas på
ett enkelt sätt (3 kap. 5 §). Utsorterade batterier ska hanteras på det sätt
som anges i förordningen om producentansvar för batterier.
I promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler
för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (M2021/02115) föreslås att uttjänta
bilar endast ska få lämnas till en godkänd producentansvarsorganisation
för bilar eller till en auktoriserad bilskrotare. I de fall den uttjänta bilen
innehåller ett batteri omfattas även batteriet av detta krav.
Under 2018 samlades, enligt statistik från SCB, cirka 31 000 ton batteriavfall in. Nästan 90 procent av den insamlade mängden utgörs av bil- och
industribatterier som innehåller bly. Bärbara batterier utgör cirka tio
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procent av de insamlade mängderna medan industri- och bilbatterier utan
bly utgör en mycket liten del av insamlingen, endast 0,2 procent. Den
andelen kan dock förväntas öka i takt med att batterier från elbilar blir
avfall i större utsträckning.
Det finns i dag framför allt tre kollektiva insamlingssystem som på uppdrag av batteriproducenter samlar in batteriavfall. Dessa insamlingssystem
tillhandhålls av El-Kretsen, Recipo och Blybatteriretur. Även Bilretur,
som är ett mottagningssystem för uttjänta bilar fungerar som ett insamlingssystem för batterier som är inbyggda i bilar.
El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande företag som ägs av 19 branschföreningar. El-Kretsen samlar framför allt in avfall från bärbara batterier,
men samlar även in vissa konsumentnära industribatterier, t.ex. batteriavfall från verktyg och elcyklar. De cirka 1 100 batteriproducenter som
anlitat El-Kretsen har en andel på cirka 98 procent av de bärbara batterier
som sätts på marknaden.
Recipo ägs av en ekonomisk förening som grundades på initiativ av dess
medlemmar och har enligt uppgifter på hemsidan 443 anslutna batteriproducenter. Recipo har verksamhet även i Norge och Danmark.
Blybatteriretur är ett aktiebolag som ägs av sex aktörer inom blybatteribranschen, de fem största blybatteriproducenterna samt en ekonomisk
förening där producenter som ansluter sig till Blybatteriretur uppmuntras
bli medlemmar. Bolaget bedrivs utan syfte att ge vinst till aktieägarna.
Blybatteriretur samlar endast in batteriavfall som innehåller bly. När det
gäller bilbatterier innehåller alla bly och när det gäller industribatterier så
innehåller nästan 80 procent av de som sattes på marknaden 2018 bly.
Antalet anslutna producenter uppgår enligt hemsidan till cirka 150 stycken
och dessa uppges stå för 85 procent av den årliga försäljningen av blybatterier.
BilRetur som ägs av Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) och
Stena Recycling AB tillhandahåller ett nätverk av auktoriserade bilskrotare som utgör ett mottagningssystem för uttjänta bilar. Bilretur som
tillhandahåller mottagningslösningar i 266 av landets 290 kommuner
räknas därmed även som ett insamlingssystem för batterier från uttjänta
bilar, dvs. dels bilbatterier, dels i viss utsträckning industribatterier från
elbilar.
Det finns dessutom producenter som har enskilda insamlingssystem för
vissa typer av industribatteriavfall och som själva rapporterar till Naturvårdsverket. Under 2020 var det enligt uppgifter från Naturvårdsverket
47 producenter som rapporterade att de har ett individuellt insamlingssystem.
Utöver detta har kommunen en skyldighet att ta emot batteriavfall som
är kommunalt avfall.
Utöver kommunen och de insamlingssystem som nämns ovan så finns
det även företag som samlar in framför allt bilbatteriavfall utan att ha något
uppdrag från producenterna. Den insamlingen utgör cirka 25 procent av
allt blybatteriavfall som samlas in.
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4.3.1

Insamling av avfall från bärbara batterier

Det finns ett krav i batteriförordningen som innebär att bärbara batterier
som är avfall ska kunna lämnas kostnadsfritt till insamling. Insamlingen
av bärbara batterier görs i dag framför allt av El-Kretsen i samarbete med
kommunerna och Recipo. El-Kretsen står för en klar majoritet av de
insamlade mängderna. El-Kretsen ansvarar för insamling av bärbara
batterier och andra konsumentnära batterier, i alla kommuner. De aktörer
eller enstaka kommuner som sköter den praktiska insamlingen gör det på
uppdrag av, och med ersättning från El-Kretsen. Insamlingen sker vid återvinningscentraler samt genom s.k. batteriholkar vid återvinningsstationer
och i butiker. Bärbara batterier som samlas in genom fastighetsnära insamling (antingen av kommuner eller fastighetsägare) lämnas över till ElKretsen.
Recipo har framför allt insamling av bärbara batterier via butiker i
samband med insamling av mindre elutrustning.

4.3.2

Insamling av industribatteriavfall

Enligt batteriförordningen är även alla som inte är producenter, men som
yrkesmässigt tillhandahåller blybatterier som vart och ett väger över tre
kilogram, skyldiga att ta emot sådant batteriavfall i proportion till den
mängd batterier som verksamhetsutövaren har tillhandhållit (18 §).
Insamling av industribatteriavfall som innehåller bly görs i huvudsak
genom det insamlingssystem som Blybatteriretur tillhandhåller. Insamlingen sker direkt från företag som säljer batterier eller använder dem i sin
verksamhet. De förbrukade blybatterierna hämtas av aktörer som Blybatteriretur har skrivit avtal med och transporteras direkt för återvinning
till Bolidens anläggning Bersöe i Landskrona.
Inom Bilretur har Stena Recycling AB avtal med ett antal producenter
för insamling av batteriavfall från elbilar, där hämtning än så länge framför
allt sker från verkstäder och återförsäljare. Även El-Kretsen samlar in
industribatteriavfall från framför allt elbilar. Det sker dock på direkt
uppdrag från producenter och inte genom ett kollektivt insamlingssystem.
När det gäller industribatterier från elbilar finns det även flera individuella
insamlingssystem där producenten själv samlar in batteriavfallet från
elbilar. Mängden industribatterier från elbilar som blivit avfall är fortfarande relativt liten eftersom få elbilar har hunnit bli uttjänta ännu. Det
insamlade batteriavfallet kommer i dagsläget framför allt från krockade
bilar.

4.3.3

Insamling av bilbatteriavfall

Insamlingen av förbrukade bilbatterier, som alla innehåller bly, sker framför allt genom insamlingssystemet Blybatteriretur på uppdrag av producenterna, eller genom mottagningssystemet för uttjänta bilar, Bilretur. Det
finns även en handfull privata aktörer som samlar in bilbatteriavfall utan
uppdrag från producenterna. Enligt batteriförordningen ska hushåll kunna
lämna bilbatterier som är avfall utan kostnad.
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En majoritet av de förbrukade bilbatterierna samlas in genom återförsäljare och bilverkstäder som har anlitat Blybatteriretur. Dessa insamlingsplatser uppgår till över 3 000. En betydande del av insamlingen sker
även via de cirka 600 kommunala återvinningscentralerna där Blybatteriretur ansvarar för den vidare hanteringen av batteriavfallet.
Stena samlar in startbatterier som är avfall från uttjänta bilar dels inom
ramen för mottagningssystemet Bilretur, dels från bildemonterare som inte
är med i mottagningssystemet.

4.3.4

Insamlingsmål för batteriavfall

Enligt batteridirektivet ska insamlingsnivån för batteriavfall och ackumulatorer vara minst 45 procent senast 2016. Sverige har valt att införa högre
och differentierade insamlingsmål i batteriförordningen. Målet för bil- och
industribatterier som innehåller bly är där att 95 procent av de sålda
batterierna ska samlas in. Målet ligger på samma nivå för bil- och industribatterier som inte innehåller bly. När det gäller övriga batterier är målet i
batteriförordningen att 75 procent av de sålda batterierna ska samlas in.
Enligt den senaste officiella statistiken låg insamlingsnivån för bil- och
industribatterier som innehåller bly på 55 procent 2018. För övriga
industri- och bilbatterier låg insamlingsnivån på två procent under samma
år. De uppsatta målen i batteriförordningen på 95 procent för båda dessa
typer av batterier nås därmed inte. Insamlingsnivån för övriga batterier låg
2018 på 48 procent. Detta innebär att inte heller målet om att 75 procent
av övriga batterier ska samlas in nås. Totalt sett samlas 51 procent av de
batterier som har satts på marknaden in. Det innebär att insamlingsmålet
på 45 procent i batteridirektivet nås.
Insamlingsnivån beräknas som mängden insamlat batteriavfall i förhållande till mängden batterier som satts på marknaden under de tre
senaste åren. Det gör att insamlingsnivån för industribatterier, där det
nästan uteslutande är litiumjonbatterier som säljs, blir väldigt låg. Detta
eftersom den rapporterade mängden batterier som sätts på marknaden har
ökat markant (med cirka 700 procent) mellan åren 2014–2018. Dessa
batterier har en lång livslängd vilket innebär att det dröjer många år innan
den ökade försäljningen avspeglas i ökad insamling.
Insamlingsnivån påverkas även av det faktum att bil- och industribatterier som är avfall kan samlas in av andra än producenter och deras
insamlingssystem, och att den insamlingen inte rapporteras till Naturvårdsverket. Eftersom detta batteriavfall har ett värde samlas det sannolikt
in och återvinns utan att komma med i rapporteringen.

4.4

Hantering av och mål för insamlat batteriavfall

Alla bil- och industribatterier som samlas in via Blybatteriretur återvinns
vid Bolidens smältverk Bergsöe i Landskrona. Insamlat blybatteriavfall
materialåtervinns och det återvunna materialet kan bl.a. användas vid
produktion av nya batterier. Även det bilbatteriavfall som samlas in av
Stena transporteras till Bolidens anläggning Bergsöe för materialåter27

vinning. Batteriavfall från elbilar som samlas in av Stena går till Stenas
egen anläggning Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.
Det avfall från bärbara batterier som samlas in transporteras till
sorteringsanläggningar där det sorteras i olika fraktioner. Blybatteriavfall
transporteras till Bergsöe för återvinning och kvicksilverbatteriavfall
transporteras till Fortum i Kumla. Resterande fraktioner exporteras för
återvinning i olika anläggningar runt om i Europa. Den lilla mängd biloch industribatterier utan bly som samlas in i dag lämnas vanligtvis
tillbaka till producenterna för återvinning.
I batteridirektivet finns bestämmelser om vilken återvinningsgrad som
ska uppnås för olika typer av batteriavfall (artikel 12 och Bilaga III). Enligt
batteridirektivet ska minst 65 procent av blybatteriernas och blyackumulatorernas genomsnittliga vikt återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av blyinnehållet. För nickelkadmiumbatterier och nickelkadmiumackumulatorer är målet att minst 75 procent av batteriavfallets genomsnittsvikt ska återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av kadmiuminnehållet. För övriga batterier och ackumulatorer är målet att minst
50 procent av genomsnittsvikten ska återvinnas. Utöver dessa mål har
Sverige även infört ett mål för omhändertagande av batteriavfall som
innehåller kvicksilver. Målet är att 98 procent av batteriernas kvicksilverinnehåll ska omhändertas särskilt.
Enligt uppgifter från Naturvårdsverket nås återvinningsmålen i batteridirektivet. När det gäller målet om särskilt omhändertagande av batteriavfall som innehåller kvicksilver så sorteras detta batteriavfall ut och
lagras för närvarande hos Fortum.

4.5

Finansiering av insamling och annan hantering

Producenter av blybatterier betalar en producentansvarsavgift för de
batterier som sätts på marknaden. Avgiften sätts så att kostnaderna för att
driva ett insamlingssystem och uppfylla kraven i batteriförordningen vad
gäller t.ex. rapportering och information ska täckas. Avgiften uttrycks i
kronor per kilogram och samma avgift gäller för alla typer av blybatterier.
Det återvunna materialet har ett värde. Den intäkten går till de insamlare
som anlitas av Blybatteriretur, inte tillbaka till producenterna. Eftersom
blybatteriavfall får samlas in av aktörer utanför insamlingssystemen har
insamlare inget incitament att lämna över avfallet till Blybatteriretur om
intäkten från det återvunna materialet skulle gå tillbaka till producenterna.
För producenter av bärbara batterier som anslutit sig till El-Kretsen är
avgiften för batterierna differentierad utifrån batteriets kemiska sammansättning och avgiften baseras framför allt på kostnaden för att hantera
avfallet och eventuella intäkter från det återvunna materialet. Avgiften ska
även täcka kostnader för rapportering och information.
När det gäller finansiering av hanteringen av de större industribatterier
som El-Kretsen erbjuder individuella insamlingslösningar för, tas avgiften
ut först när batteriavfallet ska återvinnas.
Finansiering av insamling och annan hantering av batteriavfall från
uttjänta bilar är en del av de s.k. nollavtal som har slutits mellan bilproducenter och Stena Recycling AB gällande hantering av uttjänta fordon
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och dess komponenter. De intäkter som bl.a. det återvunna materialet från
batteriavfall ger bidrar till att finansiera de kostnader som Stena har för att
hantera uttjänta bilar och deras komponenter, t.ex. batterier.

4.6

Informationsansvar

Enligt batteriförordningen har producenterna ett ansvar för att informera
användare av batterier om batteriernas potentiella effekter på människors
hälsa och miljön, innebörden av märkningen på batterier, skyldigheten att
sortera batteriavfall och hur det ska sorteras, tillgängliga insamlingssystem
samt hur användarna kan bidra till återvinningen av batterier. Om det bedöms vara lämpligt får informationen lämnas genom kommunen i samband med annan information om avfallshantering till hushåll och andra
aktörer.
Även kommunen är en viktig aktör i informationsarbetet och tillhandahåller i många fall information om var batterier som är avfall ska lämnas.

4.7

Rapportering

Producenterna har enligt batteriförordningen en skyldighet att rapportera
typer och mängder batterier som har släppts ut på marknaden, mängden
batteriavfall som har samlats in genom insamlingssystem, och hantering
av detta, och i vilken grad som målen i förordningen nås. För de producenter som anslutit sig till ett kollektivt insamlingssystem görs rapporteringen till Naturvårdsverket i stor utsträckning av de som driver
insamlingssystemen. När det gäller insamling av bilbatterier från uttjänta
fordon så görs rapporteringen av branschorganisationen BIL Sweden inom
ramen för rapportering om uttjänta fordon.
Eftersom det inte finns något övergripande krav på att batteriavfall
endast får lämnas till producenter eller insamlingssystemen så samlas
batteriavfall även in av andra aktörer som inte har en skyldighet att
rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Detta innebär att mängden
batteriavfall som samlas in och hanteras är större än vad Naturvårdsverkets
samlade underlag visar.

5

Förslag till en EU-förordning om
batterier

Europeiska kommissionen (kommissionen) presenterade den 10 december
2020 ett förslag till en ny förordning om batterier. Förslaget bygger delvis
på kommissionens översyn av batteridirektivet och delvis på en förstudie
om ekodesign av litiumjonbatterier för e-mobilitet som var klar i början av
2020.
Enligt kommissionen förväntas EU bli den näst största producenten och
den näst största marknaden för batterier. Det kommer också att leda till att
mängden uttjänta batterier som ska hanteras kommer att öka kraftigt.
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Förslaget syftar till att modernisera batterilagstiftningen samt till att bidra
till elektrifieringen med avsikt att uppnå EU:s klimatmål. Förslaget är en
del av genomförandet av kommissionens gröna giv och bygger på
kommissionens strategiska handlingsplan för batterier, handlingsplanen
för en cirkulär ekonomi, industraliseringsstrategin för Europa samt strategin för hållbar och smart mobilitet. Förslagets målsättning är att stärka
funktionen av EU:s inre marknad genom lika konkurrensvillkor och
gemensamma regler, främja omställningen till en cirkulär ekonomi samt
minska risken för att framställningen och hanteringen av batterier i hela
livscykeln leder till negativa sociala konsekvenser och negativa konsekvenser för miljön.
Förslaget till en ny EU-förordning är avsett att täcka hela livscykeln för
batterier, dvs. utvinning av råvaror, tillverkning av batterier, användning
av batterier och hanteringen av batteriavfall. Viktiga områden som den nya
förordningen är avsedd att reglera är bl.a.
1. krav på hållbarhet och säkerhet, inklusive redovisning av ett batteris
koldioxidavtryck,
2. krav på tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan (”due diligence”),
3. märkningskrav,
4. harmoniserade standarder,
5. avfallshantering, inklusive producentansvar, och
6. informationskrav och
7. grön offentlig upphandling.
I den föreslagna förordningen föreslås att batteridirektivet upphävs.
En ny förordning enligt förslaget kommer att innebära en ytterligare
harmonisering av den inre marknaden i och med att reglerna kommer vara
direkt gällande i medlemsstaterna.
Förslaget förhandlas för närvarande i en rådsarbetsgrupp. Det är oklart
när en ny förordning kommer att vara färdigförhandlad och kunna träda
i kraft. Minimikraven om producentansvar i avfallsdirektivet träder dock i
kraft den 5 januari 2023. Förslagen i denna promemoria avser att uppfylla
minimikraven i avfallsdirektivet i avvaktan på att en batteriförordning på
EU-nivå träder i kraft.

6

Producentansvar för batterier

6.1

Syftet med producentansvaret förtydligas

Promemorians förslag: I batteriförordningen ska det i inledningsbestämmelsen anges att förordningen innehåller bestämmelser om ett
system för utökat producentansvar för avfallshantering för batterier. I
samma bestämmelse ska det anges att syftet med förordningen är att
1. det ska finnas lättillgängliga mottagningssystem för batteriavfall,
2. avfallet ska kunna återvinnas, och
3. de mål som finns i förordningen ska uppnås.
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Skälen för förslaget: Det centrala bemyndigandet i miljöbalken som
ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet
att införa producentansvar har nyligen ändrats (SFS 2021:881). Ändringen
innebär att regeringen får meddela vissa föreskrifter ”för att införa system
för utökat producentansvar för avfallshantering” (15 kap. 12 §). Det har
också införts en förklaring av uttrycket. Med system för utökat ansvar för
avfallshantering avses ett system som innebär att producenter ansvarar
ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen av avfallsledet i en
produkts livscykel (15 kap. 9 §).
I och med införandet det nya bemyndigandet och den nya förklaringen
som kommer från avfallsdirektivet är det lämpligt att det framgår i batteriförordningens inledningsbestämmelse att det i förordningen finns bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering för
batterier.
I batteriförordningen anges att förordningen syftar till att batterier ska
utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall
förebyggs och, i fråga om det avfall som ändå uppkommer, att producenter
ska tillhandahålla system för insamling av avfallet, att batterierna kan
återvinnas (6 §). Det anges också att förordningens syfte är att nå förordningens mål för insamling, särskilt omhändertagande och återvinning.
Bestämmelsen bör förtydligas så att det framkommer att syftet med
förordningen är att de mottagningssystem som producenterna som producenterna ska tillhandahålla ska vara lättillgängliga för den som vill lämna
batteriavfall.
För att det tydligt ska framgå vilket syfte som förordningen har bör
bestämmelsen flyttas till förordningens första paragraf.

6.2

Roller och ansvarsområden inom
producentansvaret

Promemorians förslag: Roller och ansvar inom producentansvaret ska
bli tydligare genom att det ställs krav på att en producent ska anlita eller
själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation för batterier som
uppfyller kraven i denna förordning.
En producentansvarsorganisation ska anmäla verksamheten till
Naturvårdsverket innan den börjar bedrivas.
En producent ska anmäla uppgifter om hur producenten avser att
uppfylla kravet på att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation samt meddela Naturvårdsverket om det sker
väsentliga ändringar av de uppgifter som har lämnats.
Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna
fastställa tydliga roller och ansvarsområden för alla relevanta inblandade
aktörer (artikel 8a.1 a). I direktivet exemplifieras vissa aktörer; produkters
producenter som släpper ut produkter på medlemsstatens marknad, organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för deras räkning, privata eller offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter, aktörer inom återanvändning och förberedelse för återanvändning och företag inom den sociala ekonomin. Minimi-
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kraven innebär också, om producentansvaret fullgörs kollektivt, att den
ersättning som producentansvarsorganisationen tar ut av producenterna
ska anpassas utifrån produktens egenskaper.
Det bör därför införas ett krav på att producenter som släpper ut batterier
på den svenska marknaden ska anlita eller själva tillhandahålla en producentansvarsorganisation. Producentansvarsorganisationens uppgift bör
vara att se till att det finns ett lämpligt mottagningssystem för batterier som
uppfyller kraven i batteriförordningen. Det innebär bl.a. att tillhandahålla
ett lämpligt mottagningssystem för batterier som är lättillgängligt och ger
god service åt hushåll, kommuner och andra som kan antas vilja lämna
batterier till systemet (se avsnitt 6.2). I och med att en producent anlitar en
producentansvarsorganisation åtar sig producentansvarsorganisationen att
uppfylla de skyldigheter som är förenade med producentansvaret för de
produkter som omfattas av åtagandet till producentansvarsorganisationen.
Ett sådant krav underlättar också tillsynen över producentansvaret genom
att tillsynen kan bedrivas direkt mot producentansvarsorganisationen
i stället för mot varje enskild producent.
En producentansvarsorganisation har möjlighet att ta betalt för avfallshanteringen av de producenter som anlitar organisationen. På så vis
tydliggörs producenternas ekonomiska ansvar för avfallshanteringen. Det
säkerställer också att avfallshanteringen blir fullt finansierad och att alla
producenter på lika villkor betalar sin del av producentansvaret.
I batteriförordningen finns ett krav på att producenten ska ta hand om
batterier som blir avfall. Det finns dock undantag för små producenter.
Enligt minimikraven i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa
likabehandling av produkters producenter oavsett ursprung eller storlek
men detta ska inte innebära en oproportionerlig regelbörda på små producenter (artikel 8a.1 d). De undantag som finns i batteriförordningens
nuvarande lydelse avser producenter som sätter mycket små mängder
batterier på marknaden bör därför behållas.
Naturvårdsverket har behov av att löpande få vetskap om vilka producentansvarsorganisationer som finns på den svenska marknaden för att
kunna informera om producentansvaret och utöva tillsyn. Därför bör det
införas en bestämmelse om att en producentansvarsorganisation ska göra
en anmälan till Naturvårdsverket. Producentansvarsorganisationen bör
vara skyldig att göra en sådan anmälan innan verksamheten börjar bedrivas.
Anmälan bör, utöver rent formella uppgifter, innehålla en kortfattad
beskrivning av verksamheten och hur kraven avseende producentansvaret
ska uppfyllas. Producentansvarsorganisationen bör också vara skyldig att
underrätta Naturvårdsverket om eventuella ändringar i fråga om uppgifterna.
I batteriförordningen finns ett krav på en producent att anmäla sig till
Naturvårdsverket. En anmälan ska bl.a. innehålla kontaktuppgifter, uppgifter om vilken typ av batterier som producenten släpper ut på marknaden,
vilka varumärken som används och en försäkran om att uppgifterna är
korrekta. I och med att det införs ett krav på att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation bör en anmälan även innehålla uppgifter om hur producenten avser att uppfylla det kravet. I förslaget ersätts
ordet batterityp med ordet batterikategori. Motsvarande ändring bör göras
i bestämmelsen om vad en anmälan ska innehålla.

6.3

Mål för insamling och annan avfallshantering

Promemorians bedömning: De nuvarande målen för insamling eller
annan avfallshantering bör inte ändras.
Skälen för bedömningen: I batteridirektivet finns insamlingsmål för
batterier (artikel 10). Där anges att medlemsstaterna ska uppnå en lägsta
insamlingsnivå på 45 procent av batterierna och ackumulatorerna. I
Sverige har det införts mer ambitiösa insamlingsmål. I batteriförordningen
anges att 95 procent av det totala antalet sålda bil- och industribatterier
som innehåller bly ska samlas in, att 95 procent av det totala antalet sålda
bil- och industribatterier som inte innehåller bly ska samlas in och att 75
procent av det totala antalet sålda andra batterier ska samlas in (7 §).
I batteridirektivet finns även mål för återvinningsgraden av olika typer
av batteriavfall (artikel 12 och bilaga III). Enligt bestämmelserna ska minst
65 procent av blybatteriernas och blyackumulatorernas genomsnittliga
vikt återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av blyinnehållet. För
nickelkadmiuimbatterier är målet att minst 75 procent av dessa batteriers
genomsnittsvikt återvinns med högsta möjliga återvinningsgrad av
kadmiuminnehållet. För övriga batterier är målet att minst 50 procent av
genomsnittsvikten ska återvinnas. Sverige har även här infört mer ambitiösa mål än i batteridirektivet. Enligt batteriförordningen ska 65 procent
av genomsnittsvikten av batterier som innehåller bly återvinnas med
högsta möjliga återvinningsgrad av blyinnehållet. I fråga om batterier som
innehåller nickelkadmium ska 75 procent av batteriernas genomsnittsvikt
återvinnas med högsta möjliga återvinningsgrad av kadmiuminnehållet
och i fråga om andra batterier än blybatterier, nickelkadmiumbatterier och
kvicksilverbatterier ska 50 procent av batteriernas genomsnittsvikt återvinnas. Av batterier som innehåller kvicksilver ska 98 procent av batteriernas kvicksilverinnehåll omhändertas särskilt (8 §).
Den svenska regleringen uppfyller således kraven i batteridirektivet.
Enligt minimikraven i avfallsdirektivet får medlemsstaterna även sätta upp
andra mål som ligger i linje med avfallshierarkin. Det är dock inget krav.
I kommissionens förslag till en ny batteriförordning finns förslag på nya
mål som om de antas kommer att bli direkt tillämpliga i medlemsstaterna
(se avsnitt 5). Det är därför inte lämpligt att i nuläget införa nya mål i den
svenska batteriförordningen.

6.4

Möjlighet att utse ett producentombud

Promemorians förslag: Den som ska fullgöra krav som producent i
Sverige och inte är etablerad här får utse ett producentombud som är
etablerat i Sverige. Producentombudet ska utses genom en skriftlig
fullmakt. Om ett producentombud har utsetts ska producentombudet
anmäla detta till Naturvårdsverket. Producentombudet ska i stället för
producenten fullgöra skyldigheterna i förordningen i fråga om de
produkter som omfattas av producentombudets anmälan.
Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska den som ska fullgöra
krav som producent i en medlemsstat, och inte är etablerad där, få utse ett

33

producentombud som är etablerat i medlemsstaten. Producentombudet ska
ansvara för att producentens skyldigheter inom system för utökat producentansvar fullgörs på dess territorium. Medlemsstaterna får också kräva
av producentombudet att denne ska registrera sig för att kunna övervaka
och kontrollera att produktens producent fullgör sitt producentansvar
(artikel 8a.5).
För att ett regelverk om producentansvar ska vara effektivt måste det
finnas möjligheter att utöva tillsyn över producenten. En effektiv tillsyn är
endast möjlig gentemot en aktör som är etablerad i Sverige. Genom att de
skyldigheter som följer med producentansvaret kan läggas på ett producentombud som är etablerat i Sverige skapas förutsättningar för en effektiv
tillsyn även mot producenter som inte är etablerade i Sverige. En
bestämmelse om en rätt för producenter att utse producentombud i Sverige
bör därför införas i batteriförordningen. För att göra det tydligt vilket
ansvar som producentombudet har bör det ställas krav på att den utses
genom en skriftlig fullmakt.
För att det ska vara möjligt att avgöra vem som ska fullfölja producentansvaret för en viss produkt och på vilket sätt det ska ske, bör ett producentombud göra en anmälan till Naturvårdsverket. Av anmälan bör det
framgå producentombudets och producentens namn, kontaktuppgifter och
skatteregistreringsnummer samt uppgift om vilken produkt som producentombudet ska svara för. Anmälan bör även innehålla en kopia på fullmakten. För att uppgifterna ska vara uppdaterade bör ett producentombud
också vara skyldigt att snarast meddela Naturvårdsverket om ändringar i
fråga om de uppgifter som har lämnats.

6.5

Krav på en producentansvarsorganisation

6.5.1

Tillhandahålla ett lämpligt mottagningssystem för
batteriavfall

Promemorians förslag: Bestämmelserna om insamlingssystem i
batteriförordningen bedöms uppfylla minimikravet i avfallsdirektivet
på att tillhandahålla insamlingssystem för avfall i lämplig omfattning
och med ett tydligt avgränsat täckningsområde. Bestämmelserna bör
dock omformuleras för att anpassas till övrig terminologi i förordningen.
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Skälen för förslaget: Producenter eller organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för producenters
räkning ska enligt avfallsdirektivet tillhandahålla tillgång till avfallsinsamlingssystem i lämplig omfattning inom tydligt avgränsade områden,
utan att begränsa områdena till de där avfallsinsamling och avfallshantering är mest lönsamt (artikel 8a.3 a och b).
I batteriförordningen finns bestämmelser om producentansvarets omfattning (14–20 §§). Enligt bestämmelserna ska en producent ta hand om
batterierna när de blir avfall (14 §). Skyldigheten ska uppfyllas genom att
se till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för batterier
(16 §). För att ett insamlingssystem ska anses som lämpligt ska det bl.a.
finnas insamlingsplatser med lämplig geografisk spridning med hänsyn till

batteriernas förväntade användning, befolkningstäthet och andra omständigheter (19 §). Nuvarande bestämmelser innebär med andra ord att
täckningsområdet är den svenska marknaden för batterier och är inte begränsat till sådana platser där avfallshantering är mest lönsam. De nu
aktuella minimikraven i avfallsdirektivet får därför anses vara uppfyllda i
sak genom befintliga bestämmelser. I avsnitt 6.2 föreslås dock att producenter ska anlita en producentansvarsorganisation som ska ansvara för att
det finns ett lämpligt mottagningssystem för batterier. De krav som i dag
ställs på hur insamlingssystemen ska vara utformade bör därför i stället
gälla för producentansvarsorganisationernas mottagningssystem.

6.5.2

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar

Promemorians förslag: En producentansvarsorganisation ska ha de
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som krävs för att
genomföra de uppgifter som producentansvarsorganisationen har enligt
batteriförordningen.
Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna
säkerställa att alla organisationer som inom ramen för ett producentansvar
utför uppgifter för producenternas räkning har de ekonomiska medel, eller
de ekonomiska och organisatoriska medel, som krävs för att fullgöra sina
skyldigheter (artikel 8a.3 c). Något motsvarande krav finns inte i batteridirektivet.
I batteriförordningen anges vad som krävs för att ett insamlingssystem
ska anses lämpligt (19 §). Bestämmelsen innehåller bl.a. krav på hur
insamlingen ska ske och att insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga.
Det finns dock inget krav på att en producentansvarsorganisation ska ha
de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som krävs för att
genomföra de uppgifter som insamlingssystemet har enligt förordningen.
För att säkerställa att avfallshanteringen har förutsättningar att bedrivas
kontinuerligt bör en bestämmelse med den innebörden införas.

6.5.3

Producenter får inte diskrimineras av en
producentansvarsorganisation

Promemorians förslag: En producentansvarsorganisation för batterier
ska vara tillgänglig för alla producenter på icke-diskriminerande
villkor.
Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna
säkerställa likabehandling av produkters producenter oavsett deras ursprung eller storlek utan att lägga en oproportionerlig regelbörda på producenter av små mängder produkter (artikel 8a.1 d). En motsvarande
bestämmelse om att insamlingssystemen för batterier ska vara till tillgängliga för alla producenter på lika villkor finns i batteriförordningen
(19 § första stycket 6). Kravet på icke-diskriminering bör dock i stället
ställas på producentansvarsorganisationerna eftersom det föreslås att dessa
ska ansvara för insamlingen av batteriavfall.
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6.6

Information till avfallsinnehavare

6.6.1

Information som en producent ska ge till
användare av batterier

Promemorians förslag: Utöver den information som en producent ska
lämna enligt batteriförordningen ska en producent även informera
avfallsinnehavare om var batteriavfall kan lämnas, vilka avfallsförebyggande åtgärder som användare av batterier kan vidta och de negativa
miljökonsekvenser som nedskräpning med batteriavfall kan ge upphov
till.
Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna vidta
de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av
system för utökat producentansvar informeras om avfallsförebyggande
åtgärder, anläggningar för återanvändning och förberedelse för återanvändning, återtagande- och insamlingssystem samt förebyggande av
nedskräpning (artikel 8a.2).
Enligt batteriförordningen ska en producent informera den som
använder batterier om
1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av
de ämnen som förekommer i batterier,
2. innebörden av den märkning som avses i bilagan till förordningen,
3. skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2020:614) sortera avfall
som utgörs av batterier och om hur sorteringen ska gå till,
4. de insamlingssystem som användarna har tillgång till, och
5. hur användarna kan bidra till återvinningen av batterier (22 §).
För att producenternas informationsskyldighet ska omfatta alla krav som
ställs i avfallsdirektivet bör det införas bestämmelser om att producenterna
även ska lämna information till användare av batterier om var batteriavfall
kan lämnas, vilka avfallsförebyggande åtgärder som användare av
batterier kan vidta och de negativa miljökonsekvenser som nedskräpning
med batterier ger upphov till.

6.6.2
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Information som en
producentansvarsorganisation ska göra tillgänglig

Promemorians förslag: En producentansvarsorganisation ska på sin
webbplats tillgängliggöra information om
1. hur avfallshanteringsmålen uppnås,
2. vilka som är producentansvarsorganisations ägare,
3. vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen,
4. hur den ersättning som producenter ska betala beräknas angett i
kronor per såld produkt eller per kilogram produkter som släpps ut
på marknaden,
5. på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita
aktörer för att hantera avfall, och
6. hur målen i förordningen nås.

Skälen för förslaget: I avfallsdirektivet finns en skyldighet för medlemsstaterna att se till att en producent av en produkt eller en organisation
som genomför skyldigheter för en producents räkning offentliggör information om hur avfallshanteringsmålen uppnås. Skyldigheten omfattar
även andra eventuella nationella kvantitativa eller kvalitativa mål som
anses relevanta för systemet för utökat producentansvar. Om skyldigheterna inom det utökade producentansvaret genomförs kollektivt ska
även information om ägande och medlemskap, ekonomiska bidrag som
betalas av producenterna och förfarandet för val av aktörer för avfallshantering offentliggöras (artikel 8a.3 e).
Bestämmelsen syftar till att på ett transparent sätt redovisa hur producentansvarsorganisationen bedriver sin verksamhet. Det bidrar till att en
producent kan bedöma om den kan anlita producentansvarsorganisationen
på likvärdiga villkor som andra producenter. Några motsvarande bestämmelser finns inte i batteriförordningen. Det bör därför införas bestämmelser om att en producentansvarsorganisation ska tillgängliggöra information om vilka som är producentansvarsorganisationens ägare, vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen, hur den ersättning
som en producent ska betala för att anlita producentansvarsorganisationen
beräknas, på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att
anlita aktörer för att hantera avfall och hur avfallshanteringsmålen uppnås.
För att producenterna på ett enkelt sätt ska kunna ta del av informationen
bör producentansvarsorganisationen vara skyldig att göra den tillgänglig
på sin webbplats.

6.7

Beräkning av den ersättning som en enskild
producent ska betala till en
producentansvarsorganisation

Promemorians förslag: Vid beräkningen av den ersättning som en
enskild producent ska betala till en producentansvarsorganisation ska
producentansvarsorganisationen ta hänsyn till den mängd batterier som
producenten släpper ut på den svenska marknaden. Hänsyn ska också
tas till bl.a. batterikategori, batteriets kemiska sammansättning och
möjligheten att ladda om batteriet.
Skälen för förslaget: Om producentansvaret uppfylls kollektivt ska
medlemsstaterna enligt avfallsdirektivet vidta de åtgärder som krävs för
att säkerställa att de ekonomiska bidrag som betalas av produkters
producenter, när så är möjligt anpassas till enskilda produkter eller grupper
av liknande produkter (artikel 8a.4 b). Utgångspunkten ska vara att ersättningen bestäms särskilt med hänsyn till produktens hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och förekomsten av
farliga ämnen. Vid bedömningen ska en livscykelstrategi tillämpas.
Vid bestämningen av ersättningen behöver inte alla de egenskaper som
anges i avfallsdirektivet beaktas. Medlemsstaterna får även bestämma att
avgifterna ska differentieras utifrån andra relevanta kriterier. Syftet är att
producenter som producerar miljömässigt bättre produkter ska betala
mindre än producenter som producerar produkter som t.ex. är svårare att
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materialåtervinna eller som har kortare livslängd och därmed blir avfall
fortare. På så sätt kan den ersättning som producentansvarsorganisationen
tar ut av producenterna vara ett sätt att styra producenterna mot att tillverka
och släppa ut produkter på marknaden som bidrar till en mer cirkulär
ekonomi. Differentiering kan även beakta skillnaden i kostnad för att
återvinna olika batterier.
För batterier är batterikategorin, batteriets kemiska sammansättning och
möjligheten att ladda om batteriet relevanta kriterier som ligger väl i linje
med de kriterier som anges i avfallsdirektivet. Batterikategorin, dvs. om
batteriet är ett bärbart batteri, ett industribatteri eller ett bilbatteri, ger helt
olika förutsättningar för återvinning. Storleken på batterierna gör t.ex. att
kostnaderna för återvinning skiljer sig åt mellan de olika batterikategorierna. Olika batterikategorier har även i stor utsträckning olika kemiska
sammansättning vilket påverkar möjligheterna och kostnaderna för
återvinning av det avfall som uppkommer.
I vissa batterier finns även farliga ämnen som kvicksilver och kadmium.
I en cirkulär ekonomi bör farliga ämnen inte återföras till kretsloppet utan
fasas ut. Batteriernas kemiska sammansättning bör därför också ligga till
grund för differentieringen av avgifterna.
I avfallsdirektivet finns ett krav att medlemsstaterna ska säkerställa
likabehandling av produkters producenter oavsett deras ursprung eller
storlek (artikel 8a.1 d). I likabehandlingsprincipen ligger att alla producenter ska kunna anlita en producentansvarsorganisation på jämbördiga
villkor. En producent som släpper ut färre produkter på marknaden bör
därför betala en mindre andel av kostnaderna. En sådan differentiering
ligger också i linje med den grundläggande miljörättsliga principen om att
förorenaren ska betala. En bestämmelse som innebär att en producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till mängden produkter som producenten släpper ut på den svenska marknaden bör därför införas i förordningen.

6.8

Rutiner för internkontroll ska inrättas

Promemorians förslag: En producent ska ha rutiner för internkontroll
för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som producenten ska
rapportera till Naturvårdsverket och att kraven i avfallstransportförordningen uppfylls.
En producentansvarsorganisation för batterier ska ha rutiner för
internkontroll för att säkerställa att den ersättning som varje enskild
producent ska betala uppfyller kraven i förordningen och att kraven i
avfallstransportförordningen uppfylls.
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Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska produkters producenter eller organisationer som med avseende på utökat producentansvar
genomför skyldigheter för producenters räkning inrätta lämpliga system
för internkontroll (artikel 8a.3 d). Den interna kontrollen ska i relevanta
fall kompletteras av regelbundna oberoende kontroller.
Bestämmelsen i avfallsdirektivet syftar till att producenter och producentansvarsorganisationer ska skapa rutiner för kontroll av deras
ekonomiska förvaltning. Bestämmelsen syftar också till att de skapar
rutiner för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som ska rapporteras

angående insamling och behandling av batteriavfall samt om hur mycket
produkter som har släppts ut på marknaden. Rutinerna ska även säkerställa
att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006
om transport (avfallstransportförordningen) uppfylls. Slutligen syftar
bestämmelsen även till att producentansvarsorganisationerna ska säkerställa att den ersättning som betalas av varje enskild producent uppfyller
kraven i avfallsdirektivet.
Det finns inga krav i avfallsdirektivet på hur ett system för internkontroll
ska se ut. Syftet är dock att kontrollen ska ske på ett systematiskt sätt. För
att inte belasta producenterna och producentansvarsorganisationerna med
onödiga kostnader och omfattande administration bör kravet begränsas till
att ta fram rutiner för internkontroll.
Enligt batteriförordningen ska en producent årligen rapportera uppgifter
om
1. den typ och mängd batterier som producenten har släppt ut på
marknaden,
2. den mängd batterier som har samlats in, återvunnits eller bortskaffats,
3. i vilken grad som återvinningsmålen nås, och
4. hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt förordningen
(21 §).
De inrapporterade uppgifterna utgör underlag för Naturvårdsverkets tillsyn
av producentansvaret. Det är därför viktigt att producenterna har rutiner för
internkontroll för att säkerställa att rätt uppgifter rapporteras in. En sådan
bestämmelse bör därför införas.
Avfallsdirektivets krav på system för internkontroll omfattar även organisationer som genomför skyldigheter för producentens räkning, vilket inkluderar producentansvarsorganisationer för batterier. Den ekonomiska
förvaltning av det bolag, den stiftelse eller den ekonomiska förening (juridisk person) inom vilken producentansvarsorganisationen bedriver sin verksamhet regleras utförligt i annan lagstiftning, framför allt i bokföringslagen
(1999:1078). Någon ytterligare reglering för kontroll i den delen bedöms
inte vara nödvändig. Däremot är det viktigt att producentansvarsorganisationen har rutiner för internkontroll för att säkerställa att den ersättning
som varje enskild producent ska betala till producentansvarsorganisationen
beräknas på rätt sätt. Det är en del av att uppfylla kravet på likabehandling
av producenterna. Det är även viktigt att rutinerna för internkontroll fångar
upp de skyldigheter som producenterna har enligt avfallstransportförordningen och säkerställer att de beaktas.
Minimikravet innehåller också krav på regelbundna oberoende kontroller
i relevanta fall. Kravet bedöms vara tillgodosett genom Naturvårdsverkets
tillsynsansvar för producentansvaret för batterier. Naturvårdsverket har
inom ramen för tillsyn möjlighet att utöva kontroll i den utsträckning som
bedöms nödvändig för att uppfylla avfallsdirektivets krav (2 kap. 24 §
miljötillsynsförordningen [2011:13]).
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6.9

En löpande dialog mellan aktörerna

Promemorians förslag: Naturvårdsverket ska se till att relevanta
aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.
Skälen för förslaget: Enligt de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa en löpande dialog mellan relevanta
aktörer som deltar i genomförandet av system för utökat producentansvar,
inklusive producenter och distributörer, privata eller offentliga aktörer på
avfallsområdet, lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer och, i
tillämpliga fall, aktörer inom den sociala ekonomin, nätverk för återanvändning och reparation och aktörer inom förberedelse för återanvändning (artikel 8a.6).
I nuläget förs dialoger mellan olika aktörer inom producentansvaret för
batterier. Det sker dock inte på ett organiserat sätt eller på regelbunden
basis. För att genomföra den aktuella bestämmelsen i avfallsdirektivet bör
det införas en bestämmelse om att Naturvårdsverket ska ansvara för att en
sådan dialog äger rum. Naturvårdsverket bör kunna bedöma hur ofta det
finns behov av en dialog, så länge det sker regelbundet. Det bör även kunna
bli fråga om att bjuda in fler aktörer till dialogen, t.ex. olika intresse- och
branschorganisationer. Även kommunala tillsynsmyndigheter och övriga
relevanta statliga myndigheter bör kunna delta, vid behov.

6.10

Tillsyn och tillsynsavgifter

Promemorians förslag: En producentansvarsorganisation ska för varje
kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 220 000 kronor
för myndighetens tillsynsverksamhet.
Ett producentombud som enligt batteriförordningen ska anmäla sig
till Naturvårdsverket ska för varje kalenderår betala en avgift till
Naturvårdsverket med 1 000 kronor för myndighetens tillsynsverksamhet.
Skälen för förslaget: Naturvårdsverket har enligt miljötillsynsförordningen tillsyn över producentansvaret enligt batteriförordningen, med
undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i förordningen (2 kap. 24 §). Kommunerna har ansvar för den lokala
tillsynen.
I batteriförordningen är det de enskilda producenterna som är ansvariga
för att uppfylla alla skyldigheter som är kopplade till producentansvaret.
Naturvårdsverkets tillsyn riktas därför enbart mot producenterna. I denna
promemoria föreslås att det även ska införas skyldigheter för producentansvarsorganisationer och producentombud som är kopplade till producentansvaret. Det innebär att Naturvårdsverket även ska bedriva tillsyn mot
dessa aktörer. Producentansvarsorganisationerna och producentombuden
bör därför betala en tillsynsavgift till Naturvårdsverket.
Tillsynsavgifter för statlig tillsyn tas ut i enlighet med förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (avgifts40

förordningen). Avgifterna ska spegla den kostnad som uppstår för berörda
myndigheter. Naturvårdsverket har en timkostnad för tillsynsarbete på
750 kronor.
Av avgiftsförordningen framgår att flera andra producentansvar har reglerade avgifter som ska betalas till Naturvårdsverket varje år för att täcka
myndighetens kostnader för tillsyn och prövning. Producentansvaren är
olika omfattande och har därför olika avgifter. Till exempel ska den som
driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt förordningen om producentansvar för elutrustning betala 275 000 kronor årligen för prövning och
tillsyn. Enligt Naturvårdsverkets skrivelse Genomförande av systemen med
producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier,
NV-06387-14, utgör den årliga kostnaden för tillsyn 220 000 kronor medan
kostnaden för prövning har fördelats över 8 år och utgör 55 000 kronor per
år. Enligt förslaget i denna promemoria ska någon prövning av producentansvarsorganisationen inte ske utan har endast en skyldighet att anmäla sig
för att få bedriva sin verksamhet. Naturvårdsverkets tidsåtgång för att ta
emot och hantera en anmälan och sedan eventuella ändringar i anmälan
bedöms som mycket begränsad. Avgiften ska därför i huvudsak finansiera
tillsynen av producentansvarsorganisationen. En avgift för tillsyn bör därför
bestämmas till 220 000 kronor per år. Med en timkostnad på 750 kronor
motsvarar det ungefär sju veckors tillsynsarbete.
För den lokala tillsynen tas avgifter ut av kommunen och taxan fastställs
av kommunfullmäktige.
I förordningen föreslås även att en producent kan överlåta till ett producentombud att uppfylla skyldigheterna kopplade till producentansvaret.
Avgiften för tillsynen av producentombuden bör vara densamma som för
producenterna, dvs. 1 000 kronor om året för att bekosta Naturvårdsverkets
tillsynsarbete.

6.11

Straff och miljösanktionsavgifter

Promemorians förslag: Nya bestämmelser om miljösanktionsavgifter
ska införas i förordningen om miljösanktionsavgifter.
Att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation för att ta hand om batteriavfall ska kunna leda till en miljösanktionsavgift på 50 000 kronor.
För en överträdelse av bestämmelserna att senast ett visst datum
lämna uppgifter till Naturvårdsverket bör en miljösanktionsavgift på
10 000 kronor betalas.
Straffbestämmelsen som innebär att den som med uppsåt eller av
oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter att ta hand om batterier enligt
förordningens krav döms till böter tas bort.
Skälen för förslaget: Vissa överträdelser bör sanktioneras med straff
medan andra bör sanktioneras med miljösanktionsavgift. Vilka överträdelser
som är sådana att de lämpar sig för miljösanktionsavgift är beroende av
möjligheten att konstatera överträdelsen, men även andra överväganden som
exempelvis vilken styreffekt en sanktionsavgift kan förväntas få.
Enligt miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (30 kap. 2 §). I förar-
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betena till bestämmelsen anges att ett strikt ansvar kan vara lämpligt för
näringsverksamhet som typiskt sett medför risker för miljön (prop.
1997/98:45, del 1, s. 536). Om det bör finnas utrymme för en bedömning av
en gärnings klandervärdhet i varje enskilt fall och en möjlighet att bedöma
vad den enskilde haft för insikt och uppsåt lämpar sig däremot ofta en straffsanktion bättre än en miljösanktionsavgift. Detta beror bl.a. på att polisen
har möjligheter att utreda omständigheterna runt en överträdelse genom att
t.ex. hålla förhör och använda tvångsmedel, vilket en tillsynsmyndighet inte
har. Avfallshantering är en sådan näringsverksamhet som typiskt sätt kan
medföra risker för miljön och det kan därför vara befogat med ett strikt
ansvar. En miljösanktionsavgift bör därför vara en lämplig sanktion för en
överträdelse av de aktuella bestämmelserna.
Avgiftens storlek ska bestämmas med hänsyn till överträdelsens allvar och
betydelsen av den bestämmelse som har överträtts, dvs. det intresse som
bestämmelsen ska skydda (30 kap. 1 § miljöbalken). En viktig faktor är att
de föreslagna miljösanktionsavgifterna riktar sig mot yrkesmässig verksamhet. Avgiften bör därför inte sättas för lågt. Beloppet bör även vara i linje
med de miljösanktionsavgifter som redan finns.
I batteriförordningen är det föreskrivet straff för överträdelse av skyldigheterna i 14 och 16 §§ att ta hand om batterier som blir avfall genom att se
till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem (32 §). I förslaget
har dessa bestämmelser ersatts av andra bestämmelser med innebörden att
producenterna ska uppfylla sitt producentansvar genom att själv tillhandahålla eller anlita en producentansvarsorganisation. Denna bestämmelse
utgör kärnan i producentansvaret och en överträdelse bör därför sanktioneras. Straffsanktionen bör dock ersättas med en miljösanktionsavgift. Det
är en lämplig sanktion eftersom en överträdelse av bestämmelsen är lätt att
konstatera och bedöms vara mer effektiv när tillsynen utövas. Med tanke på
bestämmelsen centrala betydelse är en lämplig nivå på avgiften 50 000
kronor.
I batteriförordningen finns en skyldighet för en producent som avser att
släppa ut batterier på den svenska marknaden att göra en anmälan till Naturvårdsverket. En överträdelse är för närvarande inte sanktionerad. Det är dock
viktigt för tillsynen att Naturvårdsverket har kontroll på vilka producenter
som finns på marknaden. En miljösanktionsavgift bör därför införas. En
sådan sanktion är lämplig eftersom en utebliven anmälan är lätt att konstatera. Avgiften bör sättas till 10 000 kronor. Det är i linje med storleken på
miljösanktionsavgiften för motsvarande överträdelse i andra producentansvarsförordningar.

6.12

Tidpunkt för när ett vitesföreläggande innebär
hinder för ansvar för en gärning som omfattas
av föreläggandet

Promemorians förslag: En justering ska göras i fråga om när ett vitesföreläggande innebär hinder för ansvar för en gärning som omfattas av
föreläggandet. Den avgörande tidpunkten för när ett sådant hinder
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uppkommer ska vara när det inleds en domstolsprocess om frågan om
att döma ut vitet.
Skälen för förslaget: Ett förtydligande av miljöbalkens bestämmelse
om hinder för dubbelprövning av en överträdelse som omfattas av ett vitesföreläggande trädde i kraft den 1 januari 2022. Enligt den nya lydelsen av
29 kap. 11 § miljöbalken gäller att om ett vitesföreläggande har överträtts
och överträdelsen ligger till grund för en ansökan om att döma ut vitet,
döms det inte till ansvar enligt 29 kapitlet miljöbalken för en gärning som
omfattas av föreläggandet (se prop. 2020/21:27 s. 80). Det finns en motsvarande bestämmelse om vite i batteriförordningen. Där anges att den
som har brutit mot ett vitesföreläggande eller ett förbud vid vite enligt 26
kap. miljöbalken inte får dömas till straff enligt förordningen för gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet (32 § andra stycket).
Bestämmelsens lydelse bör justeras och ges samma utformning som i
miljöbalken.

7

Ikraftträdandebestämmelser

Promemorians förslag: Ändringarna i förordningen om producentansvar för batterier och övriga författningsförslag ska träda i kraft den
1 januari 2023.
Förordningen ska få tillämpas före ikraftträdandet i fråga om anmälningar från producenter, producentombud och producentansvarsorganisationer som lämnas in till Naturvårdsverket efter den 1 juli 2022 och
som avser tid efter den 1 januari 2023.
Skälen för förslaget: De allmänna minimikraven ska enligt avfallsdirektivet vara genomförda av medlemsstaterna senast den 5 januari 2023
(artikel 8a.7). Den nya förordningen om producentansvar för batterier bör
därför träda i kraft den 1 januari 2023.
Genom de föreslagna ändringarna i batteriförordningen införs en skyldighet för en producent att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation. Producenten ska anmäla till Naturvårdsverket vilken
producentansvarsorganisation som den anlitar eller tillhandhåller. I
batteriförordningen införs även en skyldighet för en producentansvarsorganisation att anmäla sig till Naturvårdsverket. För att producenterna
och producentansvarsorganisationerna ska ha möjlighet att anpassa sig till
de nya kraven, som börjar gälla den 1 januari 2023, bör det vara möjligt
att göra en anmälan redan före ikraftträdandet. En lämplig tidsperiod
bedöms vara sex månader. Förordningen bör därför kunna tillämpas före
ikraftträdandet på anmälningar som lämnas in till Naturvårdsverket från
och med den 1 juli 2022 och avser tid efter den 1 januari 2023. Genom
dessa övergångsbestämmelser har även Naturvårdsverket möjlighet att
hantera inkomna anmälningar och ansökningar i god tid före ikraftträdandet.
Det är lämpligt att övriga författningsförslag som har samband med
ändringarna i batteriförordningen träder i kraft vid samma tidpunkt som
den förordningen, dvs. den 1 januari 2023.
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8

Förslagens konsekvenser

I konsekvensutredningen analyseras och beskrivs konsekvenser för samhällets olika aktörer till följd av förslagen i promemorian. Utredningen är
strukturerad med beaktande av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

8.1

Beskrivning av problemet och syftet med
regleringen

Förslagen i promemorian syftar till att Sverige, när det gäller producentansvaret för batterier, ska uppfylla de allmänna minimikrav för utökat producentansvar som har införts i avfallsdirektivet. Syftet med minimikraven
är att minska kostnader, förbättra resultaten, garantera lika villkor för
företag oavsett storlek och undvika hinder för en väl fungerande inre
marknad. Minimikraven syftar även till att bidra till omställningen till en
cirkulär ekonomi genom att kostnaderna för att hantera uttjänta produkter
ska inkluderas i produktpriserna samt ge incitament till producenterna att
i högre grad beakta möjligheter till återanvändning, materialåtervinning,
reparation och förekomsten av farliga ämnen vid utformningen av produkterna.

8.2

Alternativa lösningar och vilka effekterna blir
om någon reglering inte kommer till stånd

Att reglering finns i ett EU-direktiv innebär att det nationella handlingsutrymmet är begränsat. Detta eftersom bestämmelserna i direktivet måste
genomföras i nationell rätt inom den tidsram som anges i direktivet. Ett
försenat eller bristfälligt genomförande innebär att ett överträdelseärende
initieras av kommissionen som ytterst kan resultera i en straffavgift,
inklusive ett löpande vite tills bristerna har åtgärdats.
Även det faktum att en ny batteriförordning är under förhandling på EUnivå påverkar handlingsutrymmet i det här fallet. Eftersom de nya reglerna
kommer vara direkt gällande i medlemsstaterna riskerar bestämmelser
som går utöver minimikraven att behöva tas bort när den nya batteriförordningen träder i kraft.
I Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning anges att nya
regler som följer av överordnade bestämmelser, exempelvis direktiv från
EU, kan motivera en i vissa delar begränsad konsekvensutredning till följd
av ett begränsat nationellt handlingsutrymme.

8.3
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Miljökonsekvenser

Förslagen bedöms medföra positiva effekter för miljön eftersom de bl.a.
syftar till att kostnaderna för att hantera uttjänta produkter ska inkluderas
i produktpriserna samt ge incitament till producenterna att i högre grad

beakta möjligheter till återanvändning och materialåtervinning vid utformningen av batterier. Detta bidrar i sin tur till övergången mot en cirkulär
ekonomi. Förslagen innebär även att roller och ansvar vad gäller
hanteringen av batteriavfall förtydligas, vilket förväntas få positiva
effekter på miljön och människors hälsa. Förslaget om att Naturvårdsverket får ett utpekat tillsynsansvar för producentansvarsorganisationer
förväntas underlätta för Naturvårdsverket att utöva tillsyn över att kraven
i batteriförordningen efterlevs när tillsynen kan bedrivas mot en central
aktör i stället för mot varje enskild producent. Det kan på sikt förväntas
leda till positiva effekter på miljön genom att producenterna i större
utsträckning tar ansvar för avfallshanteringen av de produkter de sätter på
marknaden.

8.4

Kostnader och andra konsekvenser för olika
aktörer

De aktörer som framför allt berörs av förslagen är batteriproducenter, de
aktörer som driver nuvarande insamlingssystem, Naturvårdsverket och
kommunerna.

8.4.1

Konsekvenser för producenter

De konsekvenser för producenterna som beskrivs här avser andra aspekter
av producentansvaret än de förslag som direkt berör en producentansvarsorganisation. Konsekvenserna för en producentansvarsorganisation, oavsett om den tillhandahålls av en producent eller någon som producenten
anlitat, beskrivs i efterföljande avsnitt.
I dag är cirka 1 700 företag registrerade hos Naturvårdsverket som
producenter av batterier. Förslaget om att de drygt 115 producenter som
inte är etablerade i Sverige får utse ett ombud, som i stället för producenten
ska fullgöra skyldigheterna enligt batteriförordningen, förväntas underlätta för dessa producenter att uppfylla skyldigheterna enligt förordningen
jämfört med i dag.
Förslaget om att alla producenter ska anlita eller själva tillhandhålla en
producentansvarsorganisation innebär en förändring jämfört med den
nuvarande skyldigheten att tillhandhålla ett insamlingssystem för batteriavfall. Eftersom en producentansvarsorganisation är en juridisk person kan
ansvar och skyldigheter läggas direkt på producentansvarsorganisationen.
Det innebär även att Naturvårdsverket kan bedriva tillsyn direkt mot en
producentansvarsorganisation i stället för mot varje enskild producent.
Den stora skillnaden jämfört med i dag är att ansvaret för insamling och
annan hantering av batteriavfall förflyttas från producenter till producentansvarsorganisationer. En klar majoritet av batteriproducenterna (cirka 97
procent) är redan anslutna till ett kollektivt insamlingssystem för insamling och hantering av batteriavfall. Även om det finns aktörer (Blybatteriretur, El-Kretsen, Recipo och Bilretur) som tillhandahåller kollektiva insamlingssystem som batteriproducenter kan välja att ansluta sig till
ligger ansvaret för att batteriförordningens krav på insamling och
hantering av batteriavfall uppfylls fortfarande på de enskilda producen-
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terna och Naturvårdsverket kan inte bedriva tillsyn mot dessa kollektiva
insamlingssystem. I praktiken innebär det föreslagna kravet på att anlita
en producentansvarsorganisation en mindre förändring för de producenter
som redan är anslutna till ett kollektivt insamlingssystem. Förslaget
innebär att dessa kollektiva insamlingssystem måste anmäla sig till
Naturvårdsverket och betala en årlig tillsynsavgift. Kostnader för detta förväntas fördelas på de producenter som anlitar producentansvarsorganisationen. För de 47 producenter som i dag har individuella insamlingssystem
innebär förslaget att de antingen måste tillhandhålla en producentansvarsorganisation, individuellt eller tillsammans med andra producenter, eller anlita en befintlig producentansvarsorganisation (se mer i
avsnitt 8.4.2).
Förslaget om att en producent ska ha rutiner för internkontroll för att
säkerställa kvaliteten på de uppgifter som ska samlas in och rapporteras
berör alla producenter. Förslaget förväntas dock medföra mycket begränsade konsekvenser för producenterna eftersom även det nuvarande
kravet på rapportering förutsätter någon form av strukturerat förfarande
för att säkerställa att korrekta uppgifter rapporteras. För företag som har
kvalitetsledningssystem eller är ISO-certifierade förväntas förslaget inte
medföra några konsekvenser.
Alla batteriproducenter berörs av förslaget om att utöka de befintliga
kraven på vilken information producenterna ska tillhandhålla avfallsinnehavare. Producenterna föreslås utöver de befintliga kraven informera
avfallsinnehavare var batterier som är avfall kan lämnas (ersätter ett befintligt krav), vilka avfallsförebyggande åtgärder som användare av
batterier kan vidta och de negativa miljökonsekvenser som nedskräpning
med batterier kan ge upphov till. Till viss del uppfylls det befintliga informationskravet för producenter som anslutit sig till kollektiva insamlingssystem i dag av de som driver de befintliga insamlingssystemen.
Informationen bekostas av de anslutna producenterna. I och med förslaget
om att alla producenter måste anlita eller tillhandhålla en producentansvarsorganisation kan det förväntas att informationskravet i ännu större
utsträckning uppfylls av producentansvarsorganisationerna. Detta eftersom det är mer kostnadseffektivt att några centrala aktörer uppfyller kravet
än att respektive producent ska göra det. Framtagande och tillhandahållande av information ska dock finanserias av producenterna. Hur stor
den kostnaden kan förväntas bli är svårt att uppskatta, men fördelat på alla
producenter förväntas det inte medföra betydande kostnader för respektive
producent.
Sammantaget förväntas inte de förslag som direkt berör batteriproducenterna medföra några större kostnadsökningar för producenterna jämfört
med i dag.

8.4.2
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Konsekvenser för nuvarande insamlingssystem
och de producenter som är anslutna till dem

Förslaget om att producenter måste anlita eller själva tillhandhålla en
producentansvarsorganisation innebär att insamling och hantering av
avfallet måste skötas av en juridisk person som får vissa skyldigheter och
som Naturvårdsverket kan utöva tillsyn över.

Det finns redan nu kollektiva insamlingssystem för olika typer av batterier De har dock en annan roll än vad de producentansvarsorganisationer
som föreslås kommer att ha. Framför allt genom att producentansvarsorganisationen kommer att få ett ansvar att de krav som producentansvaret
medför för de anslutna producenterna. Konsekvenserna uppstår således
när nuvarande insamlingssystem får anpassa sin verksamhet till de krav
som en producentansvarsorganisation ska uppfylla.
Kraven på insamling och hantering av batteriavfall ändras inte. Enligt
förslaget ska dock en producentansvarsorganisation anmäla sig till
Naturvårdsverket. Utöver grundläggande uppgifter ska en anmälan
innehålla uppgifter om hur vissa av kraven i förordningen uppfylls. Detta,
tillsammans med att de nya krav som föreslås för producentansvarsorganisationer framför allt är av administrativ karaktär, förväntas innebära
att arbetet med att uppfylla de krav som krävs för en anmälan till
Naturvårdsverket inte tar några betydande resurser i anspråk. El-kretsen
och Recipo har dessutom redan tillstånd att driva insamlingssystem för
elutrustning och måste därmed även uppfylla minimikraven för producentansvaret för elutrustning vilka i stort medför samma krav som minimikraven för batterier (SOU 2021:26, Använd det som fungerar). Även
inom producentansvaret för bilar föreslås producentansvarsorganisationer
införas och även dessa måste uppfylla minimikraven i avfallsdirektivet (se
Miljödepartementets promemoria Producentansvar för bilar respektive
däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv, M2021/02115).
De batteriproducenter som i dag har individuella insamlingssystem kan
välja att gå samman och bilda en gemensam producentansvarsorganisation, anlita någon av de befintliga eller själva tillhandahålla producentansvarsorganisationer. Alla producentansvarsorganisationer måste dock
uppfylla samma krav.
Enligt förslaget ska producentansvarsorganisationer för batterier betala
en årlig tillsynsavgift på 220 000 kr till Naturvårdsverket. Den avgiften
förväntas föras vidare till producenterna. För producentansvarsorganisationer med få anlitande producenter innebär det en högre kostnad per
producent jämfört med producentansvarsorganisationer som anlitas av
många producenter. För producenter som i dag är anslutna till El-Kretsen,
Recipo eller Blybatteriretur skulle det innebära en genomsnittlig årlig
avgift på mellan 200–1 500 kronor per producent.
Enligt förslaget ska det införas ett krav på att producentansvarsorganisationen vid beräkning av den ersättning som tas ut av en enskild
producent ska ta hänsyn till den mängd batterier som producenten släpper
ut på den svenska marknaden. Det föreslås även att hänsyn ska tas till bl.a.
batterikategori, batteriets kemiska sammansättning och möjligheten att
ladda batteriet. Eftersom den ersättning som producenterna betalar för
insamling och hantering av förbrukade batterier redan i dag tar hänsyn till
mängden batterier som släpps ut på marknaden innebär den första delen av
förslaget ingen skillnad jämfört med i dag. Att producentansvarsorganisationerna även ska differentiera ersättningen baserat på olika faktorer
förväntas medföra att grunder för differentiering behöver tas fram och
regelbundet uppdateras. Storleken på den kostnaden samt vilka konsekvenser en differentiering får för producenterna är svårt att uppskatta i
nuläget eftersom det stor del beror på hur differentieringen utformas.
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Enligt förslaget ska en producentansvarsorganisation ha rutiner för
internkontroll för att säkerställa att den ersättning som betalas av producenterna uppfyller kraven i förordningen samt att kraven i avfallstransportförordningen uppfylls. Rutiner för detta antas redan finnas hos de
som driver de kollektiva insamlingssystemen, och är något som oavsett
förväntas finnas hos nya producentansvarsorganisationer, och förslaget
förväntas därmed inte medföra några betydande kostnader.
Enligt förslaget ska producentansvarsorganisationer på sin webbplats
offentliggöra information om vilka som är producentansvarsorganisationens ägare, vilka producenter som anlitat producentansvarsorganisationen, hur den ersättning som producenterna ska betala till producentansvarsorganisationen ska beräknas, angett i kronor per såld produkt
alternativt kronor på kilogram sålda produkter, på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita aktörer för att hantera
batteriavfall och hur målen för insamling samt omhändertagande och
återvinning av batteriavfall uppnås. De kollektiva insamlingssystemen har
redan mycket av denna information publicerad på respektive webbplats.
Vissa kompletteringar behöver göras för att kravet ska uppfyllas. Förslaget
förväntas framför allt medföra ett administrativt arbete i form av att
sammanställa och publicera informationen. Även för eventuella nya
producentansvarsorganisationer bedöms inte kravet medföra betydande
kostnader. Eftersom ovanstående krav är sådana som producentansvarsorganisationer som är verksamma inom flera olika producentansvar måste
uppfylla för respektive producentansvar så förväntas även vissa samordningsvinster finnas för dessa producentansvarsorganisationer.
En stor andel av producenterna är redan anslutna till ett kollektivt insamlingssystem. För dessa är det framför allt förslaget om att en producentansvarsorganisation ska betala en tillsynsavgift till Naturvårdsverket som
får direkta konsekvenser eftersom det påverkar den ersättning de betalar
till producentansvarsorganisationen. För de producenter som i dag inte är
anslutna till ett kollektivt insamlingssystem tillkommer framför allt kostnader för att ansluta sig till en producentansvarsorganisation eller tillhandhålla en egen sådan som uppfyller kraven i förordningen, där det
senare kan förväntas medföra större kostnader. Eftersom dessa producenter redan i dag tillhandahåller individuella insamlingssystem, och
kraven på dessa i stort är oförändrade, så förväntas inte heller ett eventuellt
tillhandhållande av nya producentansvarsorganisationer medföra betydande kostnader utöver den årliga tillsynsavgiften.

8.5

Konsekvenser för Naturvårdsverket

Förslaget om att producenter måste anlita eller själva tillhandhålla en
producentansvarsorganisation förväntas underlätta och effektivisera
Naturvårdsverkets tillsynsarbete genom att de kan utöva tillsyn direkt mot
producentansvarsorganisationen i stället för mot varje enskild producent.
Naturvårdsverkets kostnader för tillsyn ska finansieras genom den föreslagna tillsynsavgiften.
Den pågående översynen av befintliga producentansvar utifrån minimikraven har resulterat i flera olika förslag som medför att det digitala
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system som Naturvårdsverket har för att hantera anmälningar från producenter, anmälningar eller ansökningar från insamlingssystem och
rapportering behöver utvecklas. En sådan utveckling förutsätts innebära
att systemet kan användas även för producenter, ombud och producentansvarsorganisationer inom producentansvaret för batterier. Innan ett
utvecklat system finns på plats är bedömningen att nuvarande system kan
användas utan större anpassningskostnader för förslagen i denna
promemoria alternativt att anmälningar och rapporteringar får göras via
mejl under tiden.
Förslaget om att producentansvarsorganisationer ska anmäla sig till
Naturvårdsverket förväntas inte kräva några större resurser från Naturvårdsverket eftersom det endast kräver att Naturvårdsverket kontrollerar
att en anmälan är komplett och vid behov begär in kompletteringar.
Naturvårdsverkets kostnader för att hantera anmälningarna ska täckas av
den tillsynsavgift som producentansvarsorganisationerna föreslås betala.
Det kan även behövas viss vägledning om hur en anmälan ska göras.
En konsekvens av förslaget om att utöka producenternas informationsansvar förväntas bli att Naturvårdsverket måste uppdatera den befintliga
vägledningen om informationsansvaret.
Förslaget om att Naturvårdsverket ska säkerställa en löpande dialog
mellan berörda aktörer förväntas även det kräva vissa resurser för att skapa
tillfällen för dialog.
Det bedöms inte finnas behov av några speciella informationsinsatser
utöver de som Naturvårdsverket vanligtvis genomför för att informera
berörda aktörer om ny och förändrad lagstiftning.
Arbetet med vägledning och en löpande dialog bedöms rymmas inom
Naturvårdsverkets befintliga ekonomiska ramar.

8.6

Konsekvenser för kommuner

Förslaget om att utöka producenternas informationsansvar kan komma att
påverka kommunen. Enligt batteriförordningen ska producenterna samråda med kommunerna om hur informationen ska lämnas lokalt och om
det vid samrådet bedöms som lämpligt får informationen lämnas genom
kommunen i samband med att den informerar hushåll och andra om
avfallshantering. Förslaget om att utöka producenternas informationsansvar kan innebära att samarbetet med kommunerna rörande tillhandahållande av information utökas. Kommunens eventuella kostnader för
detta ska ersättas av producenterna.

8.7

Övriga konsekvenser

Förslagen förväntas inte leda till några konsekvenser för statsbudgeten.
Inte heller bedöms förslagen medföra några betydande konsekvenser för
hushåll eller konsumenter. Bedömningen är att inga fördelningsmässiga
konsekvenser uppstår på grund av förslagen i promemorian. Förslagen förväntas inte heller få några betydande sociala konsekvenser eller konsekvenser för jämställdhet.
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8.8

Förslagens överensstämmelse med EU-rätten

Bedömningen är att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som
följer av Sveriges medlemskap i EU. De förslag som promemorian innehåller är samtliga motiverade av de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet.
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48 Recipo
49 Regelrådet
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51 RISE Research Institutes of Sweden AB
52 Sjöbo kommun
53 Stena Metall AB
54 Stena Recycling AB
55 Stiftelsen Håll Sverige Rent
56 Strängnäs kommun
57 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
58 Svensk Handel
59 Svenskt Näringsliv
60 Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF)
61 Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR)
62 Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
63 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
64 Sveriges Konsumenter
65 Sveriges standardiseringsförbund
66 Tomelilla kommun
67 Transportstyrelsen
68 Trollhättans kommun
69 Uppsala universitet
70 Vetlanda kommun
71 Vilhelmina kommun
72 Årjängs kommun
73 Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 4 maj
2022. Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer M2022/00224 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format
(t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighets3 (4)

kraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Frågor under remissen besvaras av Johan Fallenius,
rättssekretariatet, tel: 08-405 13 49,
epost: johan.fallenius@regeringskansliet.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Linnéa Klefbäck
Ämnesråd
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Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare

Ärende TN 2021/2791
Datum 22 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Tekniska nämnden

Lekplatsstrategi och handlingsplan för lekplatser.
Förlag till beslut

Att tekniska nämnden beslutar att godkänna Strategi för lekplatser och
utegym som ersätter Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region
Gotland.

Sammanfattning

Ärendet har återremitterats med uppgiften att skicka remisser på förslaget till
uppdatering av Strategi för lekplatser och utegym till Regionstyrelseförvaltningen
och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. I ärendet redovisas remissvaren.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har arbetat fram en uppdatering av Strategi för lekplatser och
utegym som ersätter den Strategin som finns idag, Strategi för lekplatser och
utomhusgym tillhörande Region Gotland, antagen 2016-11-16.
Bedömning

Förvaltningens bedömningar redovisas i dokumentet med remissvar.
Beslutsunderlag
Uppdaterat förslag på Strategi för lekplatser och utegym 2022-03-24
Tjänsteskrivelse TN 2021/2791 förvaltningen daterad 2022-03-22
Remissredogörelse 2022-03-18
Beslut på remissvar från Barn och utbildningsnämnden 2021-12-15
Beslut på remissvar från Regionstyrelsen 2022-01-26

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Dnr BUN 2021/877

REMISSREDOGÖRELSE
Lekplatsstrategi och handlingsplan för lekplatser
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-20, att ärendet skulle återremitteras med uppdrag att strategin
remitteras till barn- och utbildningsnämnden och regionstyrelsen för att ge dom möjlighet att yttra sig
angående lekplatser samt ur folkhälsoperspektiv.
Lekplatsstrategin beslutades 2016, föreslagen uppdatering av gällande lekplatsstrategi har remitterats
till BUN och RSF för möjlighet till yttrande.
Med anledning av inkomna synpunkter har lekplatsstrategin reviderats med hänsyn taget till lämnade
synpunkter. Nedanstående ändringar och bemötanden ligger till grund för strategiförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER REMISS
•

Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till lämnade synpunkter när det gäller
jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet.

•

Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till lämnade synpunkter när det gäller brukardialog.

•

Strategin justeras och beskriver att det ska sitta skyltar uppe på alla lekplatser med rök- och
hundförbud.

•

Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till socialstyrelsens terminologi vad det gäller
termen ”funktionsvariationer” eller ”funktionshinder” som ändras till ”funktionsnedsättning”.

Synpunkter/Åtgärder

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2020-12-15

Förslag till beslut Barn- och utildningsnämnden beslutar att föreslå
Tekniska nämnden att

Teknikförvaltningen:

1.Parkdriften samordnar redan idag skötsel vid lekplatsdrift även om
kostnaderna fördelas på respektive objekt eftersom uppdraget att sköta
lekplatser på kvartersmark beställs av Fastighetsförvaltningsavdelningen
med tillhörande budget och lekplatser på allmän plats av parkdriften
med deras tillhörande budget med deras ansvar.
Fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag är att tillgodose
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov av lekplatser inte att

1. UAF anser att regionnytta skulle kunna tillskapas genom en mer
gemensam syn av nyttjande och drift av allmän plats och kvartersmark
och därmed få en högre verkningsgrad för medborgarna.

2
tillgodose allmänhetens behov. Lekplatser på allmän plats måste kunna
erbjudas att vara öppna för besök under dagtid då lekplatser på kvartsmark, det vill säga till exempel skolor och förskolor, inte kan erbjuda att
allmänheten besöker platsen. Redan idag är lekplatser på kvartersmark
öppna för allmänheten när verksamheterna är stängda. En skillnad
mellan lekplatser på allmän plats och på kvartersmark är instängslingen
av lekplatser på kvartersmark som markerar att de inte är tillgängliga
och man kan känna att det inte är välkomnande att besöka platserna,
men behovet av stängsel och grindar till verksamheterna är en
förutsättning för att skapa en trygghet för verksamheterna. Grindar kan
vara svårt för barn och människor med svårighet att öppna, vilket kan
göra att det inte känns inkluderande för besökare. Vid lekplatser på allmän plats används i minsta möjliga mån instängsling och grindar för att
allmänheten ska känna att man är välkommen in på platsen och att de
inte känns privatiserad av någon anledning. Även ur driftssynpunkt
minimeras instängsling där det inte bedöms vara ett behov av det.

Inga ändringar görs i strategin med tanke på att de olika verksam-heterna har olika krav på utformning och att parkdriften redan idag samordnar driftsfrågorna. Allmänheten är idag välkomna att besöka kvartersmark efter att verksamheten är avslutad.

Regionstyrelseförvaltningen
2021-01-26

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå
Tekniska nämnden att
1. inkludera jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet tydligare i
stategin.
2. tillfråga berörda målgrupper vid anläggning av nya lekplatser eller utegymför ökad delaktighet.
3. lägga till text om rökförbud i enlighet med lagen om rökning i
offentliga miljöer.
4. samla ansvaret för driften av alla utegym samt av Hälsans stig och
cykelspåret under Teknikförvaltningen. Även att inventera utegym som
är föreningsdrivna. Framöver ta fram en övergripande strategi som
inkluderar annan infrastruktur som bjuder in till rörelse på allmän plats.
5. tillgång till toaletter vid lekplatser bör ingå i strategin.
6. ändra termen ”funktionsvariationer” eller ”funktionshinder” till
”funktionsnedsättning” för att följa Socialstyrelsens terminologi.
7. ta ett helhetsgrepp avseende roll, ansvar, budget och samordning för
frågorna.
8. Regionstyrelsen anser att innehållet i strategin är en nämndsfråga att
besluta om och ej behöver beslutas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige har redan beslutat om detaljplaner och ska därmed inte
behöva besluta en gång till om hur delar av planen ska genomföras/verkställas.

Teknikförvaltningen:

1.Det går att förtydliga i texten om jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet. Dock är det i slutänden i betraktarens ögon vad som är
jämställt och jämlikt.
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Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till lämnade synpunkter
när det gäller jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet.
2. Brukardialog är beskrivet, men kan beskrivas på fler ställen och även
beskrivas under delen som handlar om utegym.

Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till lämnade synpunkter
när det gäller brukardialog.

3. Det går inte i text att beskriva alla lagar som gäller på en lekplats
och det skulle bli omfattande att skriva in lagtext för varje lag. Skyltar
om rökförbud och hundar finns på varje lekplats på allmän plats.

Strategin justeras och beskriver att det ska sitta skyltar uppe på alla
lekplatser med rök- och hundförbud.

4. Frågan om Hälsans stig och cykelspår har inte med en lekplatsstrategi att göra. Att ta fram en framtida övergripande strategi för rörelse
på allmän plats har inte med en lekplatsstrategi att göra och är en
egen fråga, avgränsningar måste göras i framtagandet av en lekplatsstrategi för att en användbar produkt ska vara görlig.
I dagsläget ligger driftsansvaret för Hälsans stig och cykelspåret under
regionstyrelseförvaltningen av historiska skäl. Önskemålet om att
ansvaret för driften ska föras över till teknikförvaltningen får regionstyrelseförvaltningen ta upp i ett separat ärende.
Teknikförvaltningen har ställt frågan till regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag från tekniskanämnden om att ta över ansvaret för driften av
utegymet på P18. Teknikförvaltningen har fått till svar att det inte finns
någon driftsbudget för utegymet att föra över. Om teknikförvaltningen
ska ta över driften av utegymet på P18 behöver tekniskanämnden
avsätta en tilläggsbudget för att sköta utegymet.
Att inventera utegym som är föreningsdrivna och är belägna på privat
mark ingår inte i uppdraget för att ansvara för utegym på allmän plats.
Då skulle även lekplatser på privat mark inventeras? Teknikförvaltningen kan inte bjuda in allmänheten till privatägd mark och inte
heller ta ansvar för dem.

Inga ändringar görs i strategin om Hälsans stig eller cykelspåret då det
inte ingår i en lekplatsstartegi.
Om ansvaret för utyegymet ska övertas av teknikförvaltningen måste
tekniskanämnden tilldelas en tilläggsbudget för att parkdriften ska
kunna sköta det.
Inga utegym på privatägd mark kommer att inventeras.

5. Generellt sett finns det inte toaletter på lekplatser på Gotland.
Almedalens lekplats ligger belägen i närheten av centralt belägna
toaletter, men har inga egna toaletter även om det är en mycket
välbesökt lekplats. Det finns ett stort behov av en toalett i Tallunden,
vilket är planerat att investeras i under 2022 efersom ingen toalett finns
i närheten och parken är mycket välbesökt. Därutöver har det inte
inkommit önskemål om toaletter och det har inte bedömts att behovet
är så stort att det ska beskrivas i strategin. Bedömningen har gjorts att
om ett enskilt behov skulle uppstå får frågan utredas och lösas utifrån
de förutsättningar som finns då.

Inga ändringar görs i strategin för toaletter på lekplatser.

6. FUNKISAMs uttryck styrde ordvalen i strategin, men socialstyrelsens
terminologi är gällande.

Strategin justeras och förtydligas med hänsyn till socialstyrelsens
terminologi.
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7. Bedömningen är att genom strategin ytterligare förtydliga roller och
ansvar för att förenkla arbetet med lekplatser. Genom tydlighet minskar
risken för konflikter mellan respektive ansvarsområden. Budget, planerings- och driftsansvar för lekplatser på allmän plats och kvartersmark
är tydlig idag. Genom strategin förtydligas också det kommunala
uppdraget och vilka lagar som gäller för den kommunala marken.

Inga ändringar görs i strategin med tanke på att den är framtagen just
för att tydliggöra roller och ansvar och därmed förenkla arbetet genom
att undvika risken för konflikter mellan olika ansvarsområden. Detta
skapar då ett bättre samarbete när det finns en tydlig grund med vad
det kommunala ansvaret innebär och vem som anvarar för olika delar
inom det.
8. Lekplatsstrategi och handlingsplan besluts i tekniska nämnden.

Visby den 1 mars 2022
Patric Ramberg
Förvaltningsdirektör

Pernilla Johansson
Stadsträdgårdsmästare
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Riktlinjer för lekplatser
och utegym

1. Lekplatser
1.1 Bakgrund

Enligt FN:s barnkonvention artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Det beskrivs i
”Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland” och därmed också i Teknikförvaltningens mål bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”, och som en målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra rekreation för barn och vuxna”. Region Gotland
har i uppdrag att planera, anlägga och förvalta lekplatser på inom allmän platsmark som Region Gotland är huvudman för som ägs av densamme. En allmän plats är ett område som
är utpekat i en detaljplan och som är avsett för ett gemensamt behov. Det är lekplatser på dessa områden som behandlas här i Strategi Riktlinjer för lekplatser och utegym.
För lekplatser som däremot är belägna ligger på på regionens kvartersmark, så som vid förskolor eller skolor vårdcentraler, ansvarar fastighetsförvaltningsavdelningen. Strategin Riktlinjerna fastställer de riktlinjer Strategin är tänkt att fungera som en handledning med riktlinjer som styr förekomst, utveckling, nyanläggning, och avveckling av lekplatser. Den ersätter dokumentet ”Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland”,
som antogs av tekniska nämnden 2016-11-16.
Lekplatsstrategin Riktlinjerna för lekplatser syftar till att utveckla stimulerande, pedagogiska
och väl utrustade lekmilöer som attraherar såväl små och äldre som större barn samt uppfyller säkerhetskraven i Svensk standard SS-EN 1176-11771. Tillgängligheten till lekplatserna för besökare med funktionsvariationernedsättning är också en mycket viktig aspekt
som ska beaktas vid nyanläggning och upprustning liksom jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande
leken. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett
sätt att uppnå dessa värden är att utforma så kallade temalekplatser som bland annat kan
uppmuntra till rollekar. Den rörliga spontana leken är viktig i vårt samhälle med en livsstil
som i övrigt till stor del innebär stillasittande aktiviteter.
Lekplatser fungerar som mötes- och samlingsplatser. Inte bara för barn utan även för exempelvis anhöriga och skolverksamheter. Roliga och trivsamma lekmiljöer gör att människor uppmuntras till att stanna en längre stund på platsen och på så vis gynnas lekplatsens
värde som mötesplats för både barn, ungdomar föräldrar och vuxna. Ytterligare an positiv
följd av sådana trivsamma lekmiljöer är förbättrad folkhälsa. Bra lekmiljöer verkar för en
god folkhälsa.
Sett till hur samhället har utvecklats och förändrats finns idag ett minskat behov av många,
men små lekplatser. Idag anlägger kommunerna allt oftare färre, men större lekplatser med
högre lekvärden. En bakgrund till denna utveckling är bland annat att dagens barn i större
utsträckning än tidigare har tillgång till egna lekredskap så som gungor och studsmattor
med mera hemma i den egna trädgården. Det stora utbudet av digitala mötesplatser och
nätunderhållning har också en påverkan eftersom utomhusleken tenderar att minska i

1

UNICEF Sverige. Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: FN:s Generalförsamling, 1989.
Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
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omfattning. Ytterligare en bidragande orsak till denna utveckling är förändrade Begränsade
ekonomiska resurser får till följd att regionen får svårt att bibehålla lekvärdet och säkerhetsstandarden på alla lekplatser om de är för många. En inriktning mot färre men större lekplatser gör att Region Gotland kan ges bättre förutsättningar att erbjuda en säker lekmiljö
och ett högre lekvärde på utvalda lekplatser till ett större antal barn.
För Visby eftersträvar Region Gotland Region Gotland eftersträvar för Visby en jämn geografisk fördelning av lekplatser sett till områdens boendeunderlag med lite olika storlek och
dignitet samt för tätorter en central placering av en temalekplats. För Gotlands övriga
tätorter serviceorter föreslås en samlande större lekplats med central placering. Generationsbyten i bostadsområden sker i en snabbare takt än vad det är hållbart att nyanlägga
lekplatser gör att det kan vara svårt att förutse var lekplatser bäst bör placeras. Således är
den geografiskt jämna spridningen överordnad antalet barn som för tillfället bor i ett visst
område eftersom det snabbt kan förändras. alternativt att exempelvis även far- eller morföräldrar eller andra anhöriga har behov av lekplatsen i området.
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Den historiska utvecklingen har medfört att kraven på kvalitet, säkerhet, samt helhetstänkandet kring lekplatsers utformning har ökat. De styrande dokument som regionen har
att förhålla sig till vid utformning av lekplatser är bland andra Svensk standard SS-EN
1176-11772, Barnkonventionen3 och PBL (plan- och bygglagen)4.

2
3
4

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
UNICEF Sverige. Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: FN:s Generalförsamling, 1989.
SFS 2010:900. Plan- och bygglag.
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1.2 Kommunalt ansvar och skyldighet
1.2.1 Inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kommunens skyldighet att bygga ut anläggningar inom allmän plats samt ansvara för
underhållet regleras i plan- och bygglagen.
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.
Kostnaden för utbyggnad av allmän plats som kommunen är huvudman för finansieras via
skattemedel, gatukostnadsersättning eller regleras i exploateringsavtal. Kommunen har
ansvaret för drift och underhåll enligt plan- och bygglagen och lag med särskilda
5 (15)
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bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
1.2.2 Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap

Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap ligger ansvaret för utbyggnaden av den
allmänna platsen hos de enskilda fastighetsägarna i planområdet. Om kommunen äger
mark inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap ska denna upplåtas till gemensamhetsanläggning, kommunen har som markägare inget ansvar för utbyggnaden.
1.2.3 Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område har kommunen ingen skyldighet att anlägga gator, park,
naturområden och torg för allmänheten.
1.3 Målbild

-

-

-
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-

5

Region Gotland ska arbeta efter UNICEF Sverige Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ”Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland” och Teknik- förvaltningens mål bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”, och som en
målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra rekreation för
barn och vuxna”.
Region Gotland ska sträva mot att genomföra brukardialog i samband med renovering eller nyanläggning av lekplatser.
Region Gotland vill erbjuda allmänheten tillgång till stimulerande lekmiljöer med
varierad utrustning och utformning som riktar sig till flera olika åldersgrupper.
Region Gotland vill att allmänheten på Gotland ska ha tillgång till geografiskt
spridda lekmiljöer som kan fungera som samlingsplatser för barn, unga, vuxna och
äldre. Lekplatser som utgör fungerande mötesplatser för olika åldersgrupper kan
också bidra till minskad vandalisering.
Region Gotland vill erbjuda tillgång till lekplatser spritt på Gotland och i Visby
samt eftersträvar att göra fler lekplatser tillgängliga för alla eftersträvar att göra fler
lekplatser välkomnande och tillgängliga, även för alla funktionsvariationernedsättning.
Lekplatserna ska uppfylla säkerhetskraven i Svensk standard SS-EN 1176-11775.
Region Gotland eftersträvar att arbeta efter ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
I de större orterna tätorterna serviceorterna, förutom Visby, är målet att det ska
finnas en större, tillgänglig lekplats. Den ska vara centralt placerad och ha ett högt
lekvärde som uppmuntrar till att nyttja lekplatsen som ett utflyktsmål. Små lekplatser med lågt lekvärde ska tas bort så att de ekonomiska medlen i tätorterna serviceorterna i de större orterna kan koncentreras i den stora lekplatsen temalekplatserna
för att säkerställa ett högt lekvärde och en säker lekmiljö för alla barn som nyttjar
dessa.

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
6 (15)

Region Gotland
teknikförvaltningen

Riktlinjer för lekplatser
och utegym

-

-

Region Gotland vill eftersträva att nya material som tillförs lekplatser i och med investeringar och underhållsinsatser (så som fallunderlag, redskap och målarfärg) ska
vara giftfria.
Lekplatserna ska kunna erbjuda skugga, gärna i form av vegetation.

1.4 Syfte

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utegym utomhusgym. Dokumentet är
att betrakta som en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Till denna dessa
strategi riktlinjer tas det fram en lekplatsplan Handlingsplan för lekplatser och utegym som
konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under kommande år.
1.5 Strategipunkter
1.5.1 Placering

Nya lekplatser bör placeras centralt med hänsyn till var människor bor och rör sig. Lek i
grön parkmiljö är dokumenterat bra för hälsan och gör barn mer stresståliga, friskare och
mindre känsliga för allergier och infektioner. Därför är Det är viktigt att barn i tätbebyggt
område har tillgång till en lekplats inom ett rimligt avstånd från sitt hem i tätbebyggt område. Närmaste lekplats bör ligga inom 500 meter från bostaden och bör kunna nås utan att
hårt trafikerade vägar måste korsas. Antalet lekplatser i ett område avgörs i stor utsträckning av befolkningsunderlaget samt den totala yta som utgörs av bostadsområden. Detta
medför att avståndet till närmaste lekplats i de utpekade serviceorterna kan överstiga 500
eter, samt att en barriär kan finnas mellan barnets bostad och lekplatsen. Sett till befolkning
och bostadsyta finns dock inte förutsättningar för Region Gotland att anlägga flera lekplatser i de utpekade tätorterna. Region Gotland har inte förutsättningar att anlägga flera lekplatser i tätorterna serviceorterna utanför Visby. Det medför att avståndet till närmaste lekplats kan överstiga 500 meter, samt att en barriär ( till exempel en trafikerad gata) kan finnas mellan bostaden och lekplatsen.
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Övriga aspekter att beakta när en lekplats placering övervägs kan bör vara var de sociala
behoven är som störst eller var lekmiljön annars är som sämst. Lekplatserna ska även vara
geografiskt väl fördelade.
Lekplatserna anläggs på allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens tillträde. Av
denna orsak tar inte Region Gotland tar inte hänsyn till om det finns lekplatser på närbelägen privat mark eller kvartersmark eftersom allmänhetens tillträde till sådana lekplatser
hit inte kan garanteras.
Det är att föredra om lekplatser kan lokaliseras till områden där omgivande park- eller
naturmark kan höja lekplatsers lekvärde med hjälp av olika typer av topografi, vegetation,
och liknande. Ett anlagt lekområde ger En anlagd lekplats föder ofta initiativ till barnen att
utvidga leken till omgivande naturområden. Det kan handla om stora skogar likväl som små
dungar. Det är också positivt om det finns anslutande gräsytor, asfaltsytor, backar med
möjlighet till pulkaåkning och bollplaner av olika slag i närhet till lekplatserna. I serviceorterna tätorterna serviceorterna utanför Visby är den centrala placeringen överordnad när7 (15)
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heten till anslutande naturmark. Eftersom den centrala placeringen är viktigare i sammanhanget. Denna fråga ska dock även bedömas individuellt från plats till plats.
1.5.2 Utformning

Lekplatser ska utformas individuellt och i harmoni med omgivande bebyggelse, natur och
landskap. Avgränsande natur- eller parkpartier hjälper till att rama in och erbjuda solskyddade platser kan rama in, skapa rumslighet och erbjuda gratistjänster från naturen så som
sol- och vindskydd. Vegetation på och i anslutning till lekplatser bör vara tålig och gärna ätbar ha ätbara inslag. Staket sätts upp runt lekplatser endast om det bedöms som avgörande
ur säkerhetssynpunkt. I övrigt undviks staket runt lekplatserna för att de inte ska upplevas
som privata utan tillgängliga för allmänheten. Staket undviks även för att de
medför en också en förhöjd driftskostnad kopplat till lekplatsernas underhåll.
Lekutrustningen bör vara varierad för att stimulera och skapa ett högt lekvärde och locka
barn till stimulerande lek. Region Gotland vill även erbjuda ett varierat utbud av lekplatser.
På större lekplatser bör det finnas möjlighet att gunga och vippa, att snurra runt, klättra och
hoppa, att rutscha och leka rollekar, att skapa, balansera och utmana kroppen. För äldre
barn övergår ofta leken i träning i form av klättring i naturen eller på klätterväggar, fotboll,
basket, skateboard med mera.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid utformningen av lekplatser är det viktigt att tänka på att barn i olika åldrar leker på
olika sätt. De yngsta barnen leker ofta ensamlekar där närhet och trygghet är centralt. Lite
äldre förskolebarn leker mer med varandra, gärna i och omkring lekhus och redskap. Barn i
åldrarna 6-12 år är fysiskt mycket aktiva vilket medför att de behöver mycket utrymme och
utformning som erbjuder utmaningar.
Hos barn finns även ett behov för mindre uppstyrda lekplatser. Naturlekplatser kan främja
kreativiteten på ett annat sätt än noga planerade lekplatser. Lek i naturmiljö blir friare och
erbjuder möjlighet till upptäckter och äventyr. Stockar kan erbjuda balanslek och stenar kan
bli till en hinderbana. Naturen utgör en livsmiljö för spännande djur och växter. Information med bilder kan inspirera till att utforska och lära i leken. Även på naturlekplatser måste
dock säkerhetsreglerna Svensk standard SS-EN 1176-11776 följas.

6

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
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Vid utformningen av lekplatser bör fokus ligga på slitstarka kvalitetsredskap, miljövänlighet
och folkhälsa. Det är bra om lekplatser placeras och utformas så att den oordning vuxna
ibland kan uppleva att barn skapar i och med sin lek, får lov att uppstå. Vid lekplatserna ska
det också finnas sittmöjligheter för vuxna samt eventuellt bänkbord gärna bord.
Vid val av fallunderlag prioriterar Region Gotland användningen av konstgräs med miljömärkning, cellulosaflis, gräs, sand utan nollfraktion, samt gummimattor. cellulosaflis, gräs
och sand. För att öka tillgängligheten används även konstgräs samt gummimattor med
miljömärkning . Val av fallunderlag utgår ifrån säkerhetsbestämmelser i Svensk standard,
SS-EN 1176-1177.7

7

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177.
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Belysning av lekplatser tillför estetiska värden, ger en ökad känsla av trygghet och kan på
vintern förlänga den möjliga lektiden förlänger den möjliga lektiden under den mörka
årstiden. Region Gotland strävar mot att genomföra satsningar på belysning av lekplatser
om förutsättningar för detta finns. Belysning är i så fall i första hand aktuellt på de större
centrala lekplatserna i Visby och i de övriga tätorterna serviceorterna.
1.5.3 Prioriteringar

Vid eventuell nyanläggning eller nedläggning av en lekplats vill Region Gotland sträva mot
strävar Region Gotland mot att genomföra samråd med allmänheten och berörda barn, för
att ta del av deras tankar och önskemål. Nedläggningar av lekplatser kan bli aktuellt för frigörande av resurser för upprustning, nyanläggning, skötsel och underhåll.
att frigöra resurser för andra lekplatser. Andra orsaker till att en lekplats läggs ned kan vara
dräneringsproblem eller att det finns konkurrerande lekmöjligheter en annan lekplats i närområdet. Nedläggningar av små lekplatser som används av ett fåtal barn möjliggör att
större satsningar kan göras på centralt placerade lekplatser i de större orterna på Gotland.
Vid upprustning av lekplatser prioriterar Region Gotland tillgänglighetsanpassningar på
lekplatser i de större orterna samt geografiskt spritt i Visby. Andra prioriterade åtgärder är
byte av fallunderlag, byte av lekredskap vid behov, trygghetshöjande åtgärder samt att lekvärdet höjs eller reinvesteras.
Region Gotland planerar generellt inte att anlägga endast undantagsvis helt nya lekplatser I
undantagsfall kan nyanläggning bli aktuellt i samband med olika exploateringsprojekt på ön.
Ytterligare att undantag från denna riktlinje kan bli aktuellt då placeringan av lekplatser i
större orter på Gotland kan behöva åtgärdas så att de ligger centralt belägna på orten. men
det kan bli aktuellt i samband med olika exploateringsprojekt på ön. Det kan också bli
aktuellt då tätorterna serviceorterna utanför Visby ska förses med en centralt placerad lekplats istället för flera mindre.
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1.5.4 Kategorisering

Region Gotlands lekplatser är indelade i områdeslekplatser och temalekplatser.
Områdeslekplatserna är i regel begränsade i storlek och innehåll samt är ett besöksmål
främst för närliggande bostäder, skolor och förskoleverksamheter. På en områdeslekplats
bör det finnas en sandlåda, en rutschkana samt gungor. Områdeslekplatserna fungerar som
ett komplement till temalekplatserna om ett område har långt till närmaste temalekplats
eller om det finns stora barriärer som avskärmar området. Region Gotland har dock inte
möjlighet att tillhandahålla kompletterande områdeslekplatser i alla serviceorter. eftersom
boendeunderlaget inte blir tillräckligt stort.
Temalekplatserna är mer omfattande och är tänkta att fungera som ett utflyktsmål även för
skolor, förskolor, familjer och besökare från ett större geografiskt område. Dessa lekplatser
får gärna kombineras med aktiviteter för unga och vuxna. På temalekplatserna bör det,
utöver sandlåda, rutschkana och gungor, även finnas redskap som vippar eller snurrar, samt
en utformning som uppmuntrar till rollekar. Temalekplatserna bör om möjligt placeras så
att grönytor, bollplaner, backar för pulkaåkning och liknande finns i anslutning. Temalekplatserna ska i större utsträckning än områdeslekplatserna vara tillgänglighetsanpassade.
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Region Gotland strävar mot att det ska finnas en temalekplats centralt placerad i de utpekade tätorterna serviceorterna Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund, Roma och
även Vibble som har ett högt invånarantal. Region Gotland syftar vill på detta sätt till att
gynna även landsbygden då temalekplatserna på dessa orter kan bli utflyktsmål från omgivande områden.

Bild. Lekplats Klintehamn med tema Djungel.
1.5.5 Skötsel

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Tillsyn ska genomföras varje vecka för att säkerställa att lekplatsen inte är farlig på något
vis. Vid lekplatserna ska det finnas en skylt med information om kontaktuppgifter för den
som upptäcker att någonting på lekplatsen har gått sönder och en adress att uppge till
räddningstjänsten. Region Gotland eftersträvar väl underhållna och städade lekplatser som
signalerar till barnen att de är viktiga och att deras lekmiljöer prioriteras.
Region Gotland bör sträva mot att källsorteringsstationer anläggs vid lekplatserna. I ett
första skede är målet att källsorteringsstationer anläggs vid de lekplatser som har högst
besökstryck. Om källsorteringsstationer blir aktuellt att anlägga kommer det därför i första
hand att göras vid temalekplatserna. Källsorteringsstationer är en viktig åtgärd på vägen
mot en region som är mindre belastande på miljön, och en naturlig insats för Ekokommun
Gotland att vidta. Sådana källsorteringsstationer skulle också kunna medföra en förbättrad
arbetsmiljö kopplat till sophanteringen och ett pedagogiskt syfte för barn och unga.
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1.5.6 Säkerhet

Sedan 1999 gäller standarden SS-EN 1176-11778 för krav på säkerhet vid svenska lekplatser. Standarden är en frivillig överenskommelse och inte en lag. Den innehåller normer gällande minimering av olyckor och allvarliga tillbud. Bland annat regleras sådant som fallunderlag, risk för till exempel strypning, fall eller huvud- och halsskador, fallutrymme och så
vidare. Mer information om säkerhetsstandarden finns att hämta på Swedish standards institutes hemsidan för Svenska institutet för standarder (SIS).
Den lag som reglerar fastighetsägarens ansvar för lekplatser är Plan- och bygglagen (PBL).
Där anges att kommuner ska avsätta friyta för lek- och utevistelse, att underhåll ska utföras
som begränsar olycksfall samt att regler ska efterlevas kring tillgängligheten på lekplatser
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
En säkerhetsbesiktning av regionens lekplatser ska genomföras och protokollföras varje år
av utbildad personal. Region Gotland är i egenskap av markägare, enligt Plan- och
Bygglagen (PBL), skyldig att underhålla lekplatserna på ett sådant sätt att olycksriskerna
minimeras. Allvarliga fel på lekplatsen ska alltid åtgärdas omedelbart. Rutiner för tillsyn och
åtgärder anges och styrs i dokumentet ”Teknisk beskrivning”9. Allmänheten kan också felanmäla trasiga lekredskap och liknande till Teknikförvaltningens kundtjänst eller på
regionens hemsida.
Det är viktigt att lekplatser ligger på betryggande avstånd från vägar och vatten och i så fall
med någon form av avskärmning mot dessa.
1.5.7 Tillgänglighet

Möjlighet till lek och fysisk aktivitet är viktigt för alla barns utveckling. För att en lekplats
ska vara tillgänglig bör den vara lätt att hitta, lätt att ta sig till samt möjlig att använda
användningsbar för så många som möjligt. Detta innebär dock inte att alla redskap på
lekplatsen måste vara tillgängliga för alla.

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det bör ett par eller fler finnas något eller några redskap som helt eller delvis är möjliga att
använda för barn med funktionsnedsättning. Lekplatsen bör även vara utformad så att
föräldrar med funktionsnedsättning kan besöka lekplatsen med sina barn. För att
uppmuntra till lek mellan alla barn bör man inte särskilja lekanordningar för de med
funktionsnedsättning och andra barn. Lekplatser bör inte heller vara skyltade som tillgänglighetsanpassade eftersom en sådan åtgärd kan upplevas som utpekande för barn med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser genomförs när förutsättningar för detta finns.
Region Gotland strävar mot att det ska finnas tillgänglighetsanpassade lekplatser centralt i
de större orterna på Gotland, samt geografiskt väl fördelat i Visby.
Vid ombyggnationer och nybyggnationer ska regionen samråda med Region Gotlands

8
9

Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.
Tekniska nämnden. Teknisk beskrivning 2016. Visby: Region Gotland.
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tillgänglighetsråd, med samarbetsorganet Funkisam – Funktionsnedsatta i Samverkan, samt
i övrigt sträva mot en ökad dialog om lekplatsernas utformning. Olika aspekter som kan
förbättra lekplatsers tillgänglighet är bland annat:
- att lekredskapen har kontrasterande färg mot bakgrund och underlag
- tillgänglighetsanpassade bänkar med rygg och armstöd, tillgänglighetsanpassade bänkbord,
samt hårdgjorda gångar och ytor
- tillgänglighetsanpassade lekredskap
- att kanter undviks
-taktil skyltning över lekplatsens utformning

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Dessutom bör skälig hänsyn tas till astmatiker och allergiker vid val av växtlighet i och
omkring lekområden. Starkt allergiframkallande samt giftiga växter undviks.

Bild från Honnörsparken.
1.5.8 Information

Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de lekplatser
som regionen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till.
Vid lekplatserna ska det finnas en mindre skylt som anger lekplatsens namn, och information adress och kontaktinformation till räddningstjänsten om en olycka skulle inträffa. Det
ska finnas en informationsskylt med information om förbud mot rökning och hundar.
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Region Gotland vill sträva mot att även större välkomstskyltar sätts upp vid temalekplatserna. Välkomstskyltarna ska ange lekplatsens namn och det aktuella temat för gestaltningen.

2. Utegym Utomhusgym
2.1 Bakgrund

I och med att stillasittande blir allt vanligare i dagens samhälle behövs åtgärder som stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Inbjudande och välutrustade Utomhusgym som står på
utegym på offentlig allmän platsmark kan innebära vinster för folkhälsan på Gotland.
Region Gotland har i uppdrag att planera, anlägga och förvalta utegym inom allmän platsmark som Region Gotland är huvudman för.
Teknikförvaltningen ska ansvara för utomhusgym som anläggs på allmän platsmark av densamme. På allmän platsmark förekommer idag även utegym som har anlagts och ansvaras
för av andra förvaltningar.
Region Gotland vill sträva mot att anlägga utegym utomhusgym geografiskt spritt på
Gotland. Företrädesvis vill Region Gotland arbeta mot att utegym utomhusgym anläggs i
de utpekade tätorterna serviceorterna Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund, Roma
och även Vibble som har ett högt invånarantal.
Samtliga utomhusgym ska vara gratis att använda för att på så sätt vara fria, lättillgängliga
och till glädje för så många som möjligt. Teknikförvaltningens utomhusgym De ska erbjuda
möjlighet att träna olika muskelgrupper samt smälta väl in i sin omgivning.
Teknikförvaltningen Region Gotland anlägger utegym efter generella säkerhetskrav i svensk
standard SS-EN 166 3010.
Trots det gäller eget ansvar för de som använder redskapen eftersom de riktar sig till vuxna
och därför inte följer lika strikta säkerhetskrav som exempelvis lekplatser. Eftersom
användningsområdet och därmed standarden för utegym skiljer sig från standarden för
lekplatser ska inte utegym placeras i direkt anslutning till lekplatser. Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de utomhusgym som teknikförvaltningen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till.
2.2 Målbild

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

-
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Region Gotland ska arbeta efter ”Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för
Gotland” och Teknik- förvaltningens mål bland annat att ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtmiljöer”, och som en
målaktivitet i Teknikförvaltningens Verksamhetsplan 2021 ”Möjliggöra rekreation för
barn och vuxna”.
Region Gotland ska sträva mot att genomföra brukardialog i samband med renovering eller nyanläggning av utegym.
Region Gotland vill erbjuda allmänheten tillgång till utegym med varierade redskap
för flera stora muskelgrupper.

Svenska instututet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm, 2015.
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-

Region Gotland vill att allmänheten på Gotland ska ha tillgång till geografiskt
spridda utegym, väl avskilda från lekplatser. I Visby erbjuds flera utegym och i
I utpekade tätorter serviceorter är målet att det ska finnas ett välplacerat utegym.
Utegym ska uppfylla säkerhetskraven i svensk standard, SS-EN 1663011.
Region Gotland eftersträvar att arbeta efter ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

2.3 Syfte

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
planera, förvalta, underhålla och utveckla sina utegym. Dokumentet är att betrakta som en
övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas.
2.4 Information

Ärendenr TN 2021/2791 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotlands hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de utegym
som regionen tillhandahåller och som allmänheten har tillgång till. Det ska finnas en informationsskylt med information om förbud mot rökning.

Bild från utegymet vid Norderstrand.
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Mottagare
Tekniska nämnden

Remiss - Cementa om ridåinjektering
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Gotlands län ger härefter Region Gotland tillfälle att yttra sig
över det inkomna förslaget från Cementa för ridåinjektering av Västra brottet.
Länsstyrelsen föreslår att följande frågor kan vara en utgångspunkt vid svar på
remissen:
1.

Bedöms den redovisning som lämnats av bolaget som
tillräcklig för att ta ställning till och medge den föreslagna
åtgärden?
Vilket underlag krävs för att beskriva nuläget och
utgångspunkten innan injekteringen startar? Exempelvis
mätning av nivåer och flöden ect?
Vilka mätningar och utredningar krävs för att följa upp
effekterna av ridåinjekteringen?
Hur kan störningar identifieras och begränsas?
Vilka villkor bedömer ni vara lämpliga att föreskriva för att
reglera de föreslagna injekteringsåtgärderna?

2.
3.
4.
5.

Region Gotland mottog remiss – Cementa Ridåinjektering den 1 april 2022
och remissvar önskas senast den 26 april 2022.
Remissen har även skickats till Naturvårdsverket som expertmyndighet Natura
2000, SGU som expertmyndighet för grundvatten och vattenförvaltning, SIG
som expertmyndighet för mark och naturresurser, Vattenmyndigheten Södra
Östersjön som ansvarig för vattenförvaltning.
Bedömning

I Region Gotlands remissvar beskrivs den kommunala grundvattentäkten och
att den är mycket viktig för den kommunala vattenförsörjningen på Gotland.
Vattenkvaliteten i vattentäkten är god och uttagsmängden av vatten är som
störst under sommarmånaderna juni till augusti. Region Gotland påtalar
betydelsen av hur viktig vattentäkten är för norra Gotlands vattenförsörjning

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/1216
Sida 2 (2)

och att ridåinjekteringsåtgärderna inte får försämra kvalitet eller kvantitet i
vattentäkten.
Region Gotland har inte den expertkompetens som behövs för att kunna
bedöma risker och möjligheter med ridåinjekteringsåtgärderna. Remisstiden är
för kort för att kunna upphandla expertkompetens och därefter lämna ett
remissvar.
Region Gotland får lita på att, SGU som expertmyndighet för grundvatten och
vattenförvaltning och Vattenmyndigheten Södra Östersjön som ansvarig för
vattenförvaltning, lämnar remissvar till Länsstyrelsen och att hänsynstagen till
grundvattentäkten finns med.
Beslutsunderlag
TKF tjänsteskrivelse 2022-04-11
Remiss - Cementa om ridåinjektering 2022-04-01

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

gotland@lansstyrelsen.se. Ref 531-1266-22.

TEKNISKT PM
DATUM: 2021-10-22

Uppdragsnummer 1650142

TILL: Cementa AB

ÅTGÄRDER FÖR ATT MILDRA NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMSTEN
MELLERSTA GOTLAND-ROMAS STATUS

1. Bakgrund
Cementa har noga utrett och beskrivit den ansökta verksamhetens påverkan på grundvattenförekomsten
Mellersta Gotland-Roma (VISS-ID SE638285-166696). Utredningen visar att verksamheten inte kommer
att försämra grundvattenförekomstens nuvarande status eller äventyra att grundvattenförekomsten
uppnår god status.
Flera remissmyndigheter är av annan uppfattning och har efterfrågat en redogörelse för möjliga åtgärder
för att förstärka grundvattenförekomstens vattenbalans och minska inträngningen av saltvatten.
Följande åtgärder har bedömts vara teoretiskt möjliga och analyseras därför närmare i denna rapport:
•

Vattenfyllnad av Västra brottet (avsnitt 2)

•

Infiltration av länshållningsvatten från File hajdar-täkten i borrhål runt Västra brottet
(avsnitt 3)

•

Infiltration av länshållningsvatten i anslutning till File hajdar eller de norra delarna av
Hejnum Kallgate Natura 2000-område (avsnitt 4)

•

Magasinering av länshållningsvatten i Spillingsmagasinet och anläggande av ett
vattenverk (avsnitt 5)

•

Ridåinjektering vid Västra brottet (avsnitt 6)

2. Vattenfyllnad av Västra brottet

LEGAL#21513013v9

Denna åtgärd skulle teoretiskt sett minska länshållningsbehovet och grundvattengradienterna i området,
och därmed även saltvatteninströmningen från havet eller djupt liggande berglager.
Detta alternativ kräver bl.a. att Cementa upphör med sin brytning i Västra brottet samt flyttar sin bergkross
och annan processutrustning, som i dagsläget är belägen på pall 1 i Västra brottet. Alternativet kräver även
pluggning av trucktunneln under riksväg 147. Dessa åtgärder är i sig mycket kostsamma och skulle ha en
Golder Associates AB
Lilla Bommen 6
411 04, Göteborg, Sverige
Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801
Styrelsens säte: Stockholm

T: 031-700 82 30 F: 031-700 82 31

golder.com

Cementa AB

Uppdragsnummer 1650142
2021-10-22

stor inverkan på det sätt som Cementa idag bedriver verksamheten vid Slite. Vidare har åtgärden inte full
effekt förrän Västra brottet är vattenfyllt vilket förväntas ta flera tiotals år. Inför en vattenfyllnad bör det
övervägas om Cementa och Region Gotland, som nyttjat de två nedlagda deponierna i området, behöver
vidta åtgärder för att förhindra spridning av föroreningar.
Detta alternativ bedöms inte vara varken ekonomiskt försvarbart eller praktiskt genomförbart under den nu
ansökta tillståndstiden.

3. Infiltration av länshållningsvatten från File hajdar-täkten i borrhål runt Västra
brottet
Denna åtgärd skulle höja grundvattennivåerna kring Västra brottet. Bortanför injektionsbrunnarna skulle
grundvattenflödet mot Västra brottet minska.
Metoden bygger primärt på att sött länshållningsvatten från File hajdar-täkten, istället för att pumpas till
Anerån, pumpas till infiltrationsbrunnar runt Västra brottet. Istället för att nå Östersjön via Anerån pressas
alltså vattnet, efter rening, ner i marken runt Västra brottet, rinner huvudsakligen in i Västra brottet och
pumpas därefter till Östersjön. Konceptuellt kan man föreställa sig en ”vattenridå” runt Västra brottet som
medför att grundvatten bortanför infiltrationsbrunnarna i lägre utsträckning rinner mot Västra brottet, utan
tar andra strömningsriktningar.
Länshållningsvattnet kommer behöva genomgå rening av suspenderat material för att säkerställa att
infiltrationsbrunnarna inte sätter igen med lermineral. Spillingsmagasinet skulle kunna nyttjas för detta
reningssteg. Den kemiska sammansättningen på det infiltrerade vattnet är i övrigt av mindre betydelse då
det mesta av det infiltrerade vattnet kommer att strömma mot Västra brottet. En stor del av volymen
sötvatten som infiltreras kring Västra brottet kommer så småningom pumpas ut ur Västra brottet, men är
då inte längre sötvatten, utan kommer att innehålla en viss mängd salt efter uppblandning med det saltare
vattnet som idag finns i pall 2 i Västra brottet.
Åtgärden kommer att leda till ett ökat inflöde till Västra brottet. Volymen vatten som infiltreras skulle kunna
ökas genom att man rundpumpar vatten från pall 2 i Västra brottet till infiltrationsbrunnarna, men detta
innebär att salt vatten från Västra brottet blandas med det i övrigt söta ytliga grundvattnet. Det är därför
inte lämpligt med en sådan rundpumpning.
Under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls bedöms åtgärden vara möjlig att implementera inom
ansökt tidshorisont.
Åtgärden skulle förstärka grundvattenförekomstens vattenbalans, och beroende på var brunnarna placeras
även i viss mån pressa tillbaka saltvatteninträngningen, men kan indirekt vara negativ i andra avseenden,
eftersom det vatten som används för infiltration inte kan användas i något annat syfte. Vidare kommer en
större volym vatten med förhöjt saltinnehåll pumpas från Västra brottet till Östersjön.
Området kring Västra brottet nyttjas inte för vattenförsörjning, varför ett tillskott av infiltrerat vatten inte
innebär någon förbättring utifrån ett vattenförsörjningsperspektiv.
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4. Infiltration av länshållningsvatten i anslutning till File hajdar eller de norra
delarna av Hejnum Kallgate Natura 2000-område
Den potentiellt viktigaste nyttan av åtgärden att infiltrera länshållningsvatten vid File hajdar eller norra
delarna av Hejnum Kallgate är att detta vatten skulle bli tillgängligt för rikkärren i Natura 2000-områdena
Hejnum Kallgate och Bojsvätar. Det skulle då kunna bidra till ökad grundvattenutträngning.
Den naturvårdsmässiga nyttan är dock mycket svårbedömd och tveksam. För att en infiltration ska lyckas
krävs att rätt mängd vatten hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt i annat fall kan resultatet bli att naturtyper i
Natura 2000-området istället skadas eller att en positiv effekt uteblir. En infiltration i naturvårdssyfte skulle
också innebära att infiltrationen måste skötas dynamiskt för att efterlikna de naturliga variationer som finns
inom och mellan år, vilket ställer stora krav på hur åtgärden ska regleras. För Natura 2000-områdena och
de andra grundvattenberoende terrestra ekosystemen är det mycket effektivare och mer förutsägbart att
arbeta med hydrologisk återställning av befintliga dikningar, körskador och genomgrävningar av naturliga
dämmen.
Utöver stora tveksamheter kring naturvårdsnyttan innebär en infiltration flera andra negativa effekter. Den
kommunala dricksvattentäkten har ett mycket stort påverkansområde. För att inte äventyra vattenkvaliteten
i den befintliga kommunala vattentäkten och för de skyddade rikkärren i Natura 2000-området, skulle
denna åtgärd kräva att Cementa först renar länshållningsvattnet till dricksvattenkvalitet. Det kan inte anses
vara miljömässigt försvarbart att rena vatten till dricksvatten för att därefter pumpa ner det i marken. Det är
förknippat med stora kostnader, förbrukning av energi och kemikalier att rena stora mängder vatten till
dricksvattenkvalitet. En anläggning för detta måste uppföras, som måste bestå av en reservoar för lagring
av vatten, ett reningsverk, pumpar, rörsystem etc. Om vattnet ändå ska renas till dricksvattenkvalitet så
kan det direkt användas för dricksvattenändamål, vilket är ett alternativ som diskuteras nedan.
Åtgärden skulle kräva att länshållningsvattnet magasineras för att därefter infiltreras vid perioder med låga
grundvattennivåer. Överskottsvatten från File hajdar-täkten finns nämligen främst tillgängligt under
vinterhalvåret, samtidigt som låga grundvattennivåer framför allt förekommer under sensommaren. Berg,
till skillnad från jord, har en låg porositet och därmed en låg förmåga att lagra vatten. Under vinterhalvåret
när grundvattennivåerna är naturligt höga är det endast en mindre volym ytterligare vatten som kan tillföras
genom infiltration, vilket innebär att en infiltration under vinterhalvåret sannolikt skulle ha begränsad effekt.
I detta område sker i nuläget inget grundvattenuttag utöver den kommunala vattentäkten. Det finns därför
inga brunnar som direkt skulle påverkas positivt av grundvatteninfiltration i berg i detta område.
Sammantaget bedöms därför åtgärden som både onödigt dyr och med högst tveksam naturvårdsnytta.
Den bidrar heller inte till en förstärkt vattenbalans eller minskade kloridhalter inom vattenförekomsten.

5. Magasinering av länshållningsvatten i Spillingsmagasinet och anläggande av ett
vattenverk
Åtgärden finns beskriven i bilaga C till ansökan (”Kompensationsutredning avseende dricksvatten”), och
innebär i korthet att länshållningsvatten från File hajdar-täkten magasineras för att därefter renas och
nyttjas för dricksvattenändamål.
Åtgärden skulle ge upphov till dels ett mycket stort och välbehövligt nettotillskott av dricksvatten de tider på
året då det behövs (sommartid), dels ett lägre uttagstryck på grundvattenförekomsten samma tid. Genom
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att tillgodose det ökade behovet av dricksvatten skulle uttaget av grundvatten för dricksvattenändamål
minska, vilket skulle ha en mycket positiv inverkan på grundvattenförekomstens status.
Åtgärden kräver att Cementa leder om länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Spillingsmagasinet
respektive täktsjön i Västra brottet samt anlägger ett nytt vattenverk. Kostnaden uppgår till åtskilliga tiotals
miljoner. Åtgärder kan inte praktiskt genomföras inom ramen för den ansökta tillståndstiden, inte minst
eftersom vatten från Spillingsmagasinet idag används som processvatten i cementfabriken.

6. Ridåinjektering vid Västra brottet
Ridåinjektering innebär att man tätar sprickor i berget genom att via en rad med borrhål injektera ett
tätande medel. Tätningsmedlet kan t.ex. utgöras av cement. Effekten blir att vattenflödet förbi ridån
minskar.
Det sker ingen inströmning av grundvatten till File hajdar-täkten under sommaren, då grundvattenytan
ligger under täktbotten. Vid File hajdar-täkten har injektering således en minimal effekt vid
lågvattensituationen. Vid högvattensituationen är grundvattennivåerna höga redan i nuläget. Det finns
således inget behov av injektering vid högvattensituationen. Studien har mot denna bakgrund begränsats
till ridåinjektering vid Västra brottet.
Syftet med att ridåinjektera vid Västra brottet är att begränsa inflödet av sötvatten till täkten, och därmed
förstärka grundvattenförekomstens vattenbalans och minska inträngningen av saltvatten. Sötvattnet som
förhindras från att inströmma till täkten kommer att höja grundvattennivåerna kring täkten, pressa tillbaka
det salta grundvattnet och bli tillgängligt som sött grundvatten i omgivande brunnar. Det ska dock påpekas
att uttagskapaciteten längs kuststräckan är begränsad, oavsett Cementas dagbrott och en eventuell
ridåinjektering, på grund av djupt liggande relikt saltvatten (på några tiotals meters djup) och inträngande
havsvatten.
Det är av störst intresse att förstärka vattenbalansen och minska inträngningen av saltvatten väster om
Västra brottet, eftersom detta är grundvattnets naturliga strömningsriktning och bl.a. Region Gotlands
vattentäkt är belägen väster om täkten. Påverkan på grundvattennivåerna från en framtida utökning av File
hajdar-täkten reduceras också om grundvatteninflödet från File hajdar mot Västra brottet reduceras. De
största hydrauliska gradienterna mot Västra brottet förekommer längs med täktens västra gräns, eftersom
grundvattennivåerna är som högst vid den sidan om täkten. Grundvattenflödet från väster mot täkten är
också typiskt ett sötvatteninflöde, eftersom detta vatten kommer från höjdområdena väster om täkten
(inklusive File hajdar). Som nämnts ovan är syftet med injekteringen att begränsa inflödet av sötvatten till
täkten, varför det även av denna anledning är lämpligt att fokusera på gränsen mot väster.
En ridåinjektering vid Västra brottet är en kostsam åtgärd och bör lämpligen inledas med att en kortare
sträcka injekteras, varigenom metodiken kan provas och eventuellt förfinas. Mätningar av
grundvattenförhållanden bör också utföras i samband med injekteringen, för att utröna metodens
effektivitet. En rimlig tidsuppskattning för att injektera en längre sträcka (ca 1,5 km) utmed täkten är cirka
ett år. Åtgärdens effekt följs upp dels genom att kontrollbrunnar borras utanför den injekterade sträckan
och grundvattennivåerna övervakas, dels genom visuell kartering av inflöde på täktväggen.
Metoden för ridåinjektering beskrivs i bilagan till denna rapport.
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Bilaga. Metoden för ridåinjektering
1.0

INJEKTERING – SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR

Injektering genomförs för att reducera genomsläppligheten för vattenförande strukturer och för att minska
omgivningspåverkan.
Principen är sådan att en rad med borrhål (en ridå) borras längs med en befintlig (eller en utökad täkt). Figur 1
ger ett exempel med tre borrhål. En ridå består av en kontinuerlig rad med borrhål som syftar till att ge en
barriär med minskad förmåga att transportera vatten. Den designmetodik som beskrivs här utgår från
inträngning av injekteringsmaterial i en enskild spricka. Injekteringsmaterialet kan, som i beskrivningen nedan,
vara cementbaserat.
För tätning (teoretisk) skall inträngningslängden för injekteringsmaterialet vara minst halva hålavståndet, se
Figur 1. Designen förutsätter även att sprickan inte utsätts för tryck som orsaker förändring i sprickvidd.
1

2

3

Tre borrhål med radiell spridning av injekteringsmaterial,
(från ovan, radiell spridning - grå färg)

Horisontell struktur samt de tre korsande borrhålen

Figur 1 En horisontell spricka som korsas av tre borrhål med det inbördes hålavståndet, L (nedre delen av illustrationen).
Den övre delen visar borrhålen från ovan där injekteringsmaterial (grå färg) har pumpats in i sprickan och rört sig minst
avståndet, I, från borrhålen. Injekteringsmaterialet bör nå minst halva avståndet till nästa borrhål för att ge en tätande
barriär.

Ekvationer för skattning av inträngningslängd för ett cementbaserat injekteringsmaterial beskrivs exempelvis i
Gustafson et al. (2013) och Fransson et al. (2016). De parametrar som behövs för beräkningarna är en
(hydraulisk) sprickvidd, bhyd, viskositet och flytgräns för injekteringsmaterialet, µg och 0, samt
injekterings(över)tryck, p och injekteringstid, t. För att bruket skall spridas ut i sprickorna i bergmassan
behöver injekteringstrycket vara högre än grundvattentrycket, därav ett injekteringsövertryck. Det är detta
övertryck som gör att bruket flödar från borrhålet och ut i sprickorna. Borrhålen korsar en eller flera strukturer
(sprickor) och för att undersöka dessa genomförs hydrauliska tester.

1.1

Hydraulisk sprickvidd och vattenförlustmätningar

Ett ungefärligt värde på en korsande sprickas förmåga att transportera vatten, dess transmissivitet, kan
utvärderas genom den specifika kapaciteten där flödet, Q divideras med förändringen i trycknivå, dh [m].
Under antagande om en enskild planparallell spricka (förenkling) skattas en ekvivalent hydraulisk sprickvidd
med hjälp av kubiska lagen där g är gravitationen och w är vattnets densitet och µw dess viskositet.
6
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Värdet på transmissiviteten kan också beräknas med andra uttryck (exempelvis Moyes formel). Specifika
kapaciteten, Q/dh, kan skattas baserat på vattenförlustmätningar i injekterings- eller kontrollhål.
Man kan följa upp sin injektering genom att borra, genomföra vattenförlustmätningar och injektera borrhål 1
och 3 först, Figur 1. Detta följs av borrning och vattenförlustmätning av borrhål 2 (mellanliggande), en lägre
specifik kapacitet indikerar tätning och minskad genomsläpplighet.

1.2

För- och fältprovning av injekteringsmaterial

Förprovning av valt injekteringsmaterial görs i laboratorium för att ta fram parametrar för utformning av
injekteringen. Mätningar i fält jämförs sedan med dessa mätningar för att kontrollera att egenskaperna
överensstämmer med de förväntade.

1.2.1

Cementbaserat injekteringsmedel

Kontroll av injekteringsmaterialets egenskaper i fält kan exempelvis göras med mud-balance, marshkon och
”yield stick”, se Figur 2.

Figur 2 Exempel på utrustning för provning av injekteringsmaterial i fält. Mud balance för mätning av densitet och
flödeskon för mätning av flödestid. Flytgräns kan mätas med en så kallad ”yield stick”. Inför injekteringsdesign utförs
mätningar i laboratorium för att ta fram designparametrar. Värden från mätningarna i fält används för kontroll av
egenskaper inför injektering (foto Nina Zanders).

En sk ”mud balance” används för att ta fram densitet, en flödeskon används för att ta fram flödestid och en så
kallad ”yield stick” används för att undersöka flytgräns, se Figur 2.
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1.3
1.3.1

Skattning av inträngningslängd
Cementbaserat injekteringsmedel

Figur 3 visar skattade inträngningslängder, I, som funktion av olika injekteringstider, t, och olika
injekteringsövertryck, p, med en vidd, b, på 200 µm (kan förväntas vara injekterbar med ett cementbaserat
injekteringsmedel). I exemplet nedan används viskositeten, 14 mPas och flytgräns (yield stress) 3.4 Pa vilket
motsvarar värden för en verklig bruksprovning (här Injektering 30).
Skattningen nedan visar inträngningslängd för ett injekteringsövertryck, p, på 1 bar (0.1 MPa eller 1∙105 Pa)
där den maximala inträngningslängden, Imax, och den karakteristiska tiden, t0, blir:
𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑡0 =

∆𝑝 ∙ 𝑏 1 ∙ 105 ∙ 200 ∙ 10−6
=
= 2.9 𝑚
2 ∙ 𝜏0
2 ∙ 3.4

6∆𝑝 ∙ 𝜇𝑔 6 ∙ 1 ∙ 105 ∙ 14 ∙ 10−3
=
= 730 𝑠 = 12 𝑚𝑖𝑛
3.42
𝜏02

För en injekteringstid, t, på 15 min fås vidare den dimensionslösa injekteringstiden:
𝑡𝐷 =

𝑡
15
=
= 1.2
𝑡0 12

vilket motsvarar en dimensionslös inträngningslängd, ID, på ungefär 0.63 (dvs 63% av Imax) vilket ger
inträngningslängden:
𝐼 = 𝐼𝐷 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0.63 ∙ 2.9 = 1.9 𝑚
Detta kan även identifieras i Figur 3 (streckad linje, blå punkt med injekteringsövertryck 1 bar och
injekteringstiden, t, 15 min). Motsvarande för ett injekteringsövertryck på 5 bar skulle vara ungefär 5 m
(heldragen linje). Med utgångspunkt från liknande diagram kan teoretisk inträngning tas fram (eller anpassas)
för olika alternativ på injekteringstryck. En sprickvidd på 200 µm är fullt rimligt att injektera med ett
cementbaserat bruk. För små vidder försvåras detta då kornens storlek begränsar möjligheten att tränga in i
sprickan.

Figur 3 Inträngningstid, t, och inträngningslängd, I, för injekterings(övertryck) på 1 bar till 15 bar och en vidd på 200 µm
(exempel). En injekteringstid på 15 min vid 1 bars övertryck (streckad linje) skulle resultera i en inträngningslängd på ca 2
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m. Motsvarande för 5 bars injekteringstryck skulle ge en inträngningslängd på ungefär 5 m (heldragen linje).
Bruksegenskaper i enlighet med en förprovning.

1.4

Potentiell ökning av sprickvidd

Med anledning av risk för deformation bör injekteringstrycket vara lågt för en övre sektion (nära
markyta/bergyta) för att minska risken för upplyft eller ”jacking”.
Med en djupare manschettplacering (eller med ett större djup för vattenförande strukturer) kan ett högre tryck
potentiellt användas. Centralt är att kontinuerligt observera förändringar i tryck och flöde under pågående
injektering för att göra en bedömning angående upplyft eller ”jacking”.

1.5

Sprickvidd och kornstorlek (d95) för injekteringsmaterial

Ett cementbaserat injekteringsmedel har en begränsad förmåga att tränga in i sprickor med liten vidd. Som
principiell, förenklad, riktlinje bör vidden vara större än tre gånger materialets kornstorlek för d95, dvs 3∙30=90
µm för Injektering 30.

2.0
2.1

OSÄKERHETER OCH FELKÄLLOR
Förutsättningar

De (mest) vattenförande strukturerna är centrala för tätningsarbetet. För att kunna undersöka och täta
behöver borrhålen i ridån träffa dessa (direkt eller via annan struktur). För att reducera inflödet (i en större
omfattning) behöver de även träffas systematiskt (med lämpligt hålavstånd). En av de största osäkerheterna
är alltså huruvida de viktigaste (mest vattenförande) strukturerna träffas av injekteringshålen. Vidare är
strukturernas inbördes koppling och orientering samt hydrauliska randvillkor avgörande för resulterande
inläckage (och minskning av omgivningspåverkan). När en vattenförande struktur träffas och injekteras skall
brukets reologiska egenskaper (och kornfördelning) möjliggöra inträngning i strukturen (vid liten vidd och
cementbaserat bruk är detta inte möjligt). Vidare skall injekterings(över)tryck och injekteringstid möjliggöra
tillräcklig inträngning.

2.2

Analyser

Utformning av en ridå baseras här på teoretisk, radiell, inträngningslängd (vid design(över)tryck) för specifik
hydraulisk vidd och för specifika reologiska egenskaper för injekteringsmaterialet. En långsam tryckökning kan
innebära en kortare inträngning. Vidare blir det inbördes hålavståndet större om sprickan inte träffas med rät
vinkel. Avvikelser i reologiska egenskaper kan både öka och minska inträngningslängden. Hydraulisk vidd
baseras på vattenförlustmätningar, specifik kapacitet, Q/dh, samt ekvivalent hydraulisk vidd (kubiska lagen)
under antagande om en enskild spricka. En spricka med 90 µm vidd (3*d95 = 3*30) antas kunna injekteras
med ett cementbaserat injekteringsmedel. Om det skulle vara flera sprickor antas dessa inte vara injekterbara
med cement (Injektering 30, 3*30µm).

2.3

Praktiska aspekter

Berguttaget i en täkt kan påverka det geologiska systemets hydrauliska egenskaper. Arbetet inleds här med
borrning som följs av vattenförlustmätningar och injektering. Detta kan följas av borrning och laddning (för
sprängning), sprängning och uttag av berg. Om höga tryck och flöden används kan borrningen i sig orsaka
nya flödesvägar. Detta gäller även sprängning och borttransport där berget rör sig och (tätande)
injektering/berg i viss mån tas bort. Borrning för eventuell förstärkning kan ge nya flödesvägar (via borrhål och
som en konsekvens av erosion). Erosion kan också bli en konsekvens av större, plötsliga inflöden. Vid låga
bergspänningar i relation till injekteringstryck kan sprickor öppnas. Låga injekteringstryck, uppföljning av tryck
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och flöde (för injekteringsbruk) med möjlighet till justering av injekteringstrycket (upp eller ner) är därför av
vikt.

3.0

REFERENSER

Gustafson, G., Claesson, J., & Fransson, Å. (2013). Steering parameters for rock grouting. Journal of Applied
Mathematics, 2013. http://downloads.hindawi.com/journals/jam/2013/269594.pdf
Fransson, Å., Funehag, J., & Thörn, J. (2016). Swedish grouting design: hydraulic testing and grout selection.
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Ground Improvement, 169(4), 275-285.
https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jgrim.15.00020
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Angående utförande av ridåinjektering
Bakgrund och inledning
I och med regeringsbeslut M2021/01774 erhöll Cementa den 18 november 2021 tillstånd till att
bedriva täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229. I
ansökningshandlingar och yttranden som legat till grund för regeringsbeslutet föreslogs
ridåinjektering som en åtgärd för att minska inflödet av sötvatten till täkten Västra brottet. Denna
åtgärd, och utförandet av åtgärden under tillståndstiden, villkorades i regeringsbeslutet i och med
villkor 14:
”Under tillståndstiden ska ridåinjektering av bergväggar i Västra brottet genomföras i enlighet med
vad som redovisats i ärendet, i syfte att begränsa inflödet av sötvatten till täkten.”
I regeringsbeslutet lämnas vidare en delegation till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Gotlands län)
att kunna föreskriva närmare villkor för åtgärden (Delegation, D2):
”Tillsynsmyndigheten får besluta om närmare villkor för genomförandet av ridåinjektering av
täktväggar i Västra brottet.”
Cementa har till följd av detta låtit ta fram ett särskilt tekniskt PM med avseende på den nu villkorade
åtgärden (bilaga 1) för att möjliggöra granskning av projektet.

Projektets utformning
För detta specifika projekt har Cementa kontrakterat konsultbolaget Golder med omfattande
erfarenhet inom injektering för att ta fram tekniskt underlag samt att medverka i projektstyrning och
uppföljning. För att kunna utföra åtgärden praktiskt har Cementa inlett förhandlingar med Skanska,
BESAB och Stabilt berg & betong – samtliga med lång erfarenhet av utförande av injektering i berg.
Upphandling av utförande entreprenör pågår i nuläget, och förväntas kunna avslutas relativt kort efter
att alla för projektet relevanta tidsaspekter är klarlagda.

Cementa AB
Skolgatan 6, Box 102
624 22 Slite

Telefon 0498-28 10 00
Telefax 0498-28 13 90
www.cementa.se
info@cementa.se

Organisationsnr 556013-5864

2(2)
Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen i projektet är att utföra försök på en kortare
delsträcka. Försöket syftar till att utvärdera metodens effektivitet och klarlägga vilka eventuella
justeringar som kan behövs för utförandet av hela den villkorade åtgärden. Fas två utgörs av
utförandet av ridåinjektering längs med hela sträckan. Projektets faser beskrivs i mer detalj i bilaga
PM Ridåinjektering.
När Länsstyrelsen föreskrivit eventuella villkor och upphandlingen av utförande entreprenör är
slutförd är alla projektförutsättningar kända och nästa steg kan tas. Cementa kommer då tillsammans
med utförande entreprenör och teknisk kompentens från Golder att utföra detaljerad riskbedömning
och ta fram skyddsåtgärder för samtliga arbetsmoment vilka utöver Cementas normala rutiner
kommer att gälla för projektet.
För Cementa
Lena Yotis
Miljöchef Slite
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1

Inledning

Cementa bedriver täktverksamhet i Västra brottet och ett arbete med ridåinjektering planeras i
täktens västra del. Detta arbete medför borrning samt fyllning av borrhål och planeras utföras
samtidigt med den normala verksamheten i täkten. Detta PM redovisar bullerpåverkan från denna
extra aktivitet som kommer att utföras av entreprenör.
Ridåinjektering innebär att man tätar sprickor i berget genom att via en rad med borrhål injektera ett
tätande medel. Effekten blir att vattenflödet förbi ridån minskar.

2 Beräkning
2.1

Underlag

Enligt uppgift från Cementa och entreprenören kommer maskinutrustning enligt Tabell 1 vara aktuell
för aktiviteten med ridåinjektering. Dessa extra bullerkällor har lagts till den befintliga
bullerspridningsmodell som finns för Cementas nuvarande verksamhet 2022, se rapport 58165670012, Brekke & Strand Akustik AB (2022-02-17).
Tabell 1. Bullerkällor för beräkning.

Bullerkälla
Borrigg
Kompressor

Modell
Atlas Copco ROC L7 (COPROD)
Atlas Copco H23

Ljudeffekt i dB(A)
117
100

I Figur 1 visas ungefärlig sträcka där ridåinjekteringen kommer utföras. I beräkningarna har sju olika
placeringar av ridåinjekteringen utmed sträckan använts för att simulera hur ljudbilden förändras
beroende på var utrustningen arbetar.
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Figur 1.. Ungefärlig sträcka för ridåinjektering.

2.2 Bullervillkor täktverksamhet
Regeringen beslutade 2021-11-18 (M2021/01774) tillstånd för täktverksamheten med följande villkor
om buller:
”Buller från verksamheten ska begränsas så att den inte ger upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer
utomhus vid bostäder än
-

50 dB(A) dagtid vardagar (07.00-18.00)
40 dB(A) nattetid (22.00-07.00)
45 dB(A) övrig tid.

Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid utomhus vid bostäder uppgå till
högst 55 dB(A).
Kontroll ska ske genom närfältsmätning och beräkning. Kontroll ska genomföras senast tre månader
efter att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid större förändringar i verksamheten som kan
medföra ökat buller.”

2.3 Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser
Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser i Tabell 2 anger riktvärden för
buller från områden där bullrande bygg- och anläggningsarbete pågår. Bullervärdena för ekvivalent
ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt.
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Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser enligt NFS 2004:15.

Maximal ljudnivå i
dB(A) läge ”FAST”

Ekvivalent ljudnivå, dB(A)
Område

Dag
kl. 07-19

Kväll kl. 19-22 samt lör-,
sön- och helgdag
Kl. 07-19

Lör-, sön- och
helgdags kväll
Kl. 19-22

Natt
Kl. 2207

Momentana ljud
nattetid
kl 22-07

Bostäder för permanent
boende och fritidshus
Utomhus (vid fasad)
Inomhus (bostadsrum)

60
45

50
35

45
30

45
30

70
45

Vårdlokaler
Utomhus (vid fasad)
Inomhus

60
45

50
35

45
30

45
30

45

Undervisningslokaler
Utomhus (vid fasad)
Inomhus

60
40

-

-

-

-

Arbetslokaler för tyst
verksamhet1
Utomhus (vid fasad)
Inomhus

70
45

-

-

-

-

1.

Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra
samtal obesvärat, exempelvis kontor.

Högre värden i undantagsfall:
• Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall.
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
• För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dB(A) högre värden kunna tillåtas. Det
gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning.
• Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dB(A) högre
nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter.
• Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar bör
bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dB(A).

2.4 Immissionspunkter
För att redovisa ridåinjekteringens bullerpåverkan till omgivningen har samma immissionspunkter
använts som i tidigare bullerutredningar för täkten, se rapport 5816567-0012 för detaljer. Dessa 17
punkter är representativa för de närliggande bostäder som har kunnat identifierats kring
täktområdena samt transportvägen.
Cementa Slitefabriken (ej täktverksamheten) har fem fastställda immissionspunkter i omgivningen,
Mp 41 – Mp 51. Notera att Mp 48 inte är placerad i närhet av bostad. Denna immissionspunkt
omfattas således inte av något bullervillkor, men är inkluderad av jämförelseskäl.
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3 Resultat
Bullerbidraget från ridåinjekteringen redovisas i Tabell 3 för dagtid tillsammans med verksamhetens
samlade bullerbidrag för den situation som ger högst bullerbidrag dagtid inklusive
produktionsborrning med borrigg Hausherr i Västra brottet (scenario A och B i rapport 58165670012). I Tabell 4 redovisas verksamhetens buller vid kvällsdrift, då produktionsborrning ej sker.
Eftersom ridåinjekteringen förflyttas utmed en lång sträcka redovisas ljudbidraget som ett intervall
mellan lägsta och högsta bullerbidraget utmed denna sträcka. För den totala ljudnivån med Cementas
täktverksamhet inklusive ridåinjektering anges även den förändring som ridåinjekteringen bidrar
med.
Tabell 3. Beräknat A-vägd ekvivalent ljudnivå i dB(A) som frifältsvärden dagtid.

Immissionspunkt
IP A
IP B
IP C
IP D
IP E
IP F
IP G
IP H
IP I
IP J
IP K
IP L
IP M
IP N
IP O
IP P
IP Q
Mp 41
Mp 43
Mp 44
Mp 48
Mp 51

Endast
ridåinjektering
(min-max) i dB(A)
18-25
18-26
22-29
27-34
27-33
34-47
36-46
35-40
33-38
33-34
33-40
30-44
32-44
35-48
30-41
31-35
34-37
27-34
29-32
31-34
33-38
34-37

Verksamhet täkt exkl.
ridåinjektering
i dB(A)
40
41
40
41
39
45
47
46
44
44
43
45
44
47
42
43
46
39
38
40
51
45
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Total ljudnivå verksamhet inkl.
ridåinjektering i dB(A) (förändring
jämfört exkl. ridåinjektering)
40-40 (+0 - +0)
41-41 (+0 - +0)
40-40 (+0 - +0)
41-42 (+0 - +1)
39-40 (+0 - +1)
45-49 (+0 - +4)
47-49 (+0 - +2)
46-47 (+0 - +1)
44-45 (+0 - +1)
44-44 (+0 - +0)
43-45 (+0 - +2)
45-47 (+0 - +2)
44-47 (+0 - +3)
47-51 (+0 - +4)
42-44 (+0 - +2)
43-44 (+0 - +1)
46-47 (+0 - +1)
39-40 (+0 - +1)
39-39 (+1 - +1)
40-41 (+0 - +1)
51-51 (+0 - +0)
45-46 (+0 - +1)

Tabell 4. Beräknat A-vägd ekvivalent ljudnivå i dB(A) som frifältsvärden kvällstid.

Immissionspunkt
IP A
IP B
IP C
IP D
IP E
IP F
IP G
IP H
IP I
IP J
IP K
IP L
IP M
IP N
IP O
IP P
IP Q
Mp 41
Mp 43
Mp 44
Mp 48
Mp 51

Endast
ridåinjektering
(min-max) i dB(A)
18-25
18-26
22-29
27-34
27-33
34-47
36-46
35-40
33-38
33-34
33-40
30-44
32-44
35-48
30-41
31-35
34-37
27-34
29-32
31-34
33-38
34-37

Verksamhet täkt exkl.
ridåinjektering
i dB(A)
37
39
38
40
38
41
44
44
43
43
41
36
37
39
39
42
45
37
36
38
50
43

Total ljudnivå verksamhet inkl.
ridåinjektering i dB(A) (förändring
jämfört exkl. ridåinjektering)
37-37 (+0 - +0)
39-39 (+0 - +0)
38-38 (+0 - +0)
40-41 (+0 - +1)
38-39 (+0 - +1)
42-48 (+1 - +7)
45-48 (+1 - +4)
45-46 (+1 - +2)
43-44 (+0 - +1)
43-44 (+0 - +1)
42-43 (+1 - +2)
37-45 (+1 - +9)
38-45 (+1 - +8)
40-49 (+1 - +10)
39-43 (+0 - +4)
42-43 (+0 - +1)
45-46 (+0 - +1)
37-39 (+0 - +2)
37-38 (+1 - +2)
39-40 (+1 - +2)
50-50 (+0 - +0)
44-44 (+1 - +1)

4 Kommentarer och slutsats
Den tillkommande aktiviteten med ridåinjektering omfattar borrning med en borrigg vilket också sker
i den normala verksamheten i täkten. Då bullerbidraget från ridåinjektering varierar varefter
borriggen förflyttas är det endast då ridåinjekteringen sker i närheten av verksamhetens normala
borrigg som en förhöjning av bullernivåerna i immissionspunkterna kan förväntas. I och med att
ridåinjektering sker över en lång sträcka kommer tiden då borriggarna är i samma område vara
begränsad.
Bullervillkoret för täktverksamhet dagtid beräknas att klaras i samtliga immissionspunkter. I det fall
både ridåinjekteringen samt produktionsborrningen befinner sig nära varandra i den norra delen kan
riktvärdet kortvarigt överskridas med 1 dB(A) i IP N. Kvällsdrift med ridåinjektering är dock inte möjligt
inom ramen för täktverksamhetens bullervillkor.
I det fall ridåinjekteringen klassas som anläggningsarbete klaras bullervillkoret för byggplatser
utomhus i samtliga immissionspunkter både dagtid samt kvällstid.

Täktverksamhet
Bullerspridningsberäkning ridåinjektering Västra brottet
2022-03-31
Sida 6 av 6

Länsstyrelsen Gotlands Län
Frida Eklund
Visborgsallén
621 85 Visby

2022-03-31
Dnr. 535-839-2022

Svar på föreläggandet angående villkor om ridåinjektering vid
tillståndsgiven täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten
Othem Österby 1:229, Gotlands kommun.
Bakgrund
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap. 21 och 22 §§
miljöbalken, och med hänvisning till delegation D2 i regeringsbeslutet
M2021/01774, Cementa AB (bolaget) att komplettera den tekniska beskrivningen avseende ridåinjektering
enligt punkterna 1-18 nedan.
Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2022.

Cementa AB
Skolgatan 6, Box 102
624 22 Slite

Telefon
Telefax
www.cementa.se
info@cementa.se

0498-28 10 00
0498-28 13 90

Organisationsnr 556013-5864
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Utvärdering och uppföljning
1. Beskriv på vilket sätt effekterna av ridåinjekteringen kan följas
upp och utvärderas.
a. Redovisa på en karta placering och djup på grundvattenrör där uppföljning av
grundvattennivåer planeras.

nier
Depo

Figur 1 Västra brottet inklusive förslag på område för injekteringsförsök (blå text, 50 m och injekteringssträcka
för ridåinjektering (gul linje, ca 1385 m längs Spillingsåns östra sida). BH1105, BH1106, BH2202-BH2204
mäts kontinuerligt för uppföljning av nivåer, vattenprovtagning görs i BH1105 och BH1106. Längs sydöstra
delen av Västra brottet finns 3 äldre deponier. Djup: BH1105 – 38m, BH1106 – 36m, BH2202 – 54m, BH2203
– 60m, BH2204 – 63m.
b. Redovisa på en karta placering och djup på
grundvattenrör där uppföljning av kloridhalter planeras.
Förändringen av kloridhalter är en mycket långsam process, någon förändring av kloridhalt
under den av regeringen tillståndsgivna tidsperioden för länshållning av Västra brottet till följd
av ridåinjekteringen är därmed ej att förvänta varför uppföljning av kloridhalter ej har
föreslagits. Dock provtas kloridhalt månadsvis inom ramen för verksamhetens ordinarie
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kontrollprogram i de för ändamålet relevanta borrhålen BH1105 och BH1106.
c. Redovisa hur volymsbestämningar av inläckande vatten
till Västra brottet avses att genomföras.
Pumpflödet från Västra brottet registreras i ett internt system kallat IP21. Mätning av flöde från
denna täktvägg specifikt är ej möjlig då en stor del av inläckaget sker till den vattenfyllda pall
2.
d. Redovisa vilka geofysiska mätningar som planeras att
utföras före och efter ridåinjekteringen och hur dessa
avses att genomföras.
Utifrån platsens geologiska förutsättningar förväntas ej geofysiska mätningar på något
tillförlitligt sätt kunna verifiera effekten av en ridåinjektering. Några geofysiska mätningar är
därför ej planerade. Hydrauliska tester (vattenförlustmätningar) innan och efter injektering
utgör en mer direkt metod att undersöka lokala flödesegenskaper.
e. Redovisa på vilket sätt visuell kartering av inflödet på
täktväggen ska utföras.
Täktväggen har fotograferats, se exempel i Figur 2, på fotot kan flöde identifieras som mörkare
fält. Inläckagen till täkten är beroende av rådande grundvattenförhållanden. En relevant
jämförandefotografering efter avslutad injektering kan därmed endast göras när
grundvattenförhållandena är motsvarande som vid tillfället ”före”. En stor del av inflödet
förväntas ske i de vattenfyllda delarna av den aktuella täktväggen. Detta inflöde kan ej
jämföras genom fotografering. Fotografering av synlig täktvägg för injekteringsförsök kan
göras i direkt anslutning till (innan och efter) injektering men kan beroende på tid på året inte
garanteras spegla de högsta grundvattennivåerna.
f. Vilka andra sätt finns att utvärdera effekterna av
ridåinjekteringen och varför har dessa valts bort av
bolaget?
Den huvudsakliga metoden för uppföljning av injekteringens effekt är genom att mäta hur
bergets genomsläpplighet förändras före respektive efter injekteringen. För detta görs
vattenförlustmätning först i injekteringshålen innan utförd injektering och efter i de kontrollhål
som borras mittimellan i enlighet med tidigare PM och Figur 2. Vattenförlustmätningar och
uppföljning av vattennivåer är de metoder som primärt förväntas kunna ge ett resultat av
ridåinjekteringens effekt inom ramen för den tillståndsgivna perioden. Vid sidan av
vattenförlustmätningarna följs mängden injekteringsmaterial upp (dokumenteras av
entreprenör). Detta avser visa om/att de vattenförande sprickorna är injekterbara med ett
cementbaserat injekteringsmaterial.
2. Redovisa särskilt hur effekterna av ridåinjekteringen för Slite allmänna grundvattentäkt och Natura 2000områdena Hejnum
Kallgate, Bojsvätar och Kallgatburg avses följas upp och utvärderas.
Någon synlig effekt förväntas ej för Slite allmänna grundvattentäkt och Natura 2000-områdena Hejnum
Kallgate, Bojsvätar och Kallgatburg. Om det får en effekt visar detta sig genom något höjda
grundvattennivåer främst under lågvattenförhållanden. Grundvattennivåerna i dessa områden följs upp med
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kontinuerlig nivåövervakning i borrhål inom ramen för verksamhetens ordinarie kontrollprogram
3. Redovisa i vilken omfattning punkten 1 och 2 planeras att utföras
och hur resultaten av mätningarna avses att redovisas till länsstyrelsen.
• Grundvattennivåerna instrumenteras med loggrar och mäts varje timme i enlighet med övrig
nivåövervakning i området
• Fotografering av täktvägg, se Figur 2 nedan.
• Vattenförlustmätningar utförs i borrhål med cc 5m (blå i Figur 2 nedan).
• Följs upp med mellanliggande borrhål (orange i Figur 2 nedan)
• Bruksåtgång per borrhål följs upp – sammanställning av vattenförlustmätningar och bruksåtgång enligt
grafer nedan (blå stapel – vattenförlust, orange stapel – bruksåtgång), Figur 3 nedan.
• Förändring av genomsläpplighet innan injektering (Omgång 1) och efter injektering (Omgång 2), se
Figur 4.

Figur 2 Exempel på fotografi täktvägg (från Slite)
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Figur 3 Exempel på redovisning av vattenförlustmätning (Water loss, blå stapel ) och bruksåtgång (Grout take,
cementbaserat injekteringsmaterial, orange stapel) för borrhål längs en ridå. Annan plats.
Vattenförlustmätningens resultat anges i Figur 3 som antal liter under 5 minuter med 3 bars övertryck.
Bruksåtgång anges i liter. Till vänster i grafen finns en grupp med staplar (borrhål) som har både vattenförlust
och bruksåtgång vilket tyder på att de vattenförande strukturerna är injekterbara med cement. Till höger i
grafen finns en grupp med staplar (borrhål) med vattenförlust men med begränsad bruksåtgång vilket indikerar
att de vattenförande strukturerna inte är injekterbara med cement.
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Figur 4 Sammanställning av Q/dh/L vilket antas motsvara hydraulisk konduktivitet för borrhål Omgång 1 (här
8 st) och Omgång 2 (mellanliggande, 8st). Minskning av genomsläpplighet från Omgång 1 till Omgång 1.
Annan plats.
4. För att kunna följa upp och utvärdera effekterna av injekteringen
är jämförande mätningar före projektstart en viktig del. När i tid startar mätningar enligt punkten 1 och 2
ovan?
Mätningarna i BH1105 och BH1106, se Figur 1, pågår sedan lång tid tillbaka inom ramen för ordinarie
kontrollprogram. I de nyborrade hålen BH2201-BH2204, Figur 1, har mätningar inletts under februari-mars
2022
5. Hur ska bolaget säkerställa att de viktigaste och mest vattenförande sprickorna träffas av injekteringshålen?
Bör projektet kompletteras med en kartering av större vattenförande sprickor?
De huvudsakliga vattenflödena i märgelstenen inom de sk Slitelagren som områdets berggrund brukar
benämnas sker genom uthålliga i det närmaste horisontella lager. Genom att borra vertikalt är
förutsättningarna för att penetrera lagren därmed mycket goda.
Fotografier motsvarande Figur 2 avser illustrera även vattenförande branta strukturer.
6. Beskriv i vilken utsträckning den planerade injekteringsåtgärden
bedöms kunna bidra till att uppnå och upprätthålla föreskriven kvantativ status och kemisk status i
gällande miljökvalitetsnormer för den berörda grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma
(SE638285-166696).
Ridåinjekteringen är tänkt att vara en skyddsåtgärd och avser undersöka lokal förändring i
genomsläpplighet och lokala förändringar för grundvattennivåerna, se fråga 7.
Risker i närområdet
7. Vid lyckad tätning kommer inflödet till Västra brottet att minska.
Vattnet kommer dock att ta andra vägar och vattenflöden påverkas i andra riktningar. På vilket sätt
bedömer bolaget att befintliga grundvattennivåer och grundvattenflöden kommer att påverkas, och vilka
risker finns i närområdet om grundvattennivåerna höjs? Bedöms riskerna vara olika vid höga respektive
låga grundvattennivåer?
Blir tätningsåtgärderna lyckade kommer inflödet till västra sidan av Västra brottet att minska.
Grundvattennivåerna kommer då höjas något i västlig riktning. Man bör dock ha i åtanke att det sker från
ett utgångsläge med mycket låga nivåer. Nivån i Västra brottet är ca -31 möh och i det närmast belägna
övervakningshålet med längre mätserie BH1105 är grundvattennivån ca -10 möh. De vattenförande lagren
är kontinuerliga inte bara öst-västlig riktning utan i alla vädersträck. Som Länsstyrelsen skriver kommer
vattenflöden påverkas och istället tvingas i andra riktningar. Inflödet kan därmed förväntas öka längs
Västra brottets norra och södra kant till följd av höjda vattennivåer. Ökningen blir dock inte lika stor som
minskningen av inflöde på västra sidan till följd av längre strömningsvägar. Denna differens kan sägas
utgöra miljönyttan i åtgärden. Höjningen av grundvattennivåer förväntas därmed inte kunna bli så hög så att
det motsvarar jungfruliga nivåer eller högre av nu projekterad injekteringsinsats. Några risker kan därför
inte anses föreligga med avseende på höjda grundvattennivåer eller förändrade strömningsmönster.
8. Bolaget anger att om vattentryck eller injekteringstryck överskrider normalspänningen över sprickan så kan
sprickan öppnas upp och dess vidd öka. Vilka risker finns i närområdet om detta sker?
Tryck och flöde för injekteringsmaterialet följs upp under injektering för att minska risken för detta. Vid
indikation på rörelse avbryts injekteringen (trycket sänks). I samband med detta kan man också observera
om något injekteringsmaterial kan ses på täktväggen. Täktväggen finns nära jämfört med omgivande
brunnar och observationer förväntas därför kunna göras där först (med eller utan eventuell ökning av vidd).
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9. Vid stora flöden kan det vara svårt att få det injekterade materialet att härda och att stanna kvar i sprickan
så som önskat. Hur kan detta motverkas?
Uppföljningen av injekteringen görs baserat på vattenförlustmätningar. En minskning i genomsläpplighet
pekar indirekt på att injekteringsmaterial finns kvar i sprickan. Injekteringsmaterialet kan blandas med olika
andelar vatten för att få ett mer eller mindre trögflytande injekteringsmaterial. Detta kan minska risken för
erosion. Följs upp under injekteringen.
10. Grumling av Spillingsån anges som en tänkbar påverkan av injekteringsåtgärden. Hur omfattande bedömer
bolaget att en sådan grumling kan bli och vilka skyddsåtgärder kan vidtas för att motverka grumling? Vilka
kontroller av eventuell grumlingspåverkan kommer att utföras?
På huvuddelen av sträckan finns skyddande jordlager mellan berg och Spillingsåns botten. För den
delsträcka där ån går i ytligt berg ska entreprenören vara särskilt uppmärksam. Cementa utför observationer
för ån när injektering sker längs den delsträckan. De subhorisontella lagren minskar risken för transport i
vertikalled.
11. I södra delen av Västra brottet återfinns flera deponier. Vilka risker finns för påverkan på och ökat
utläckage från deponierna till följd av de planerade injekteringsåtgärderna? Vilka kontroller ska
genomföras och vad kan göras för att motverka utläckaget?
Mellan ridåinjekteringen och deponierna finns en sträcka på ca 500 m som förblir oinjekterad sånär som på
en kort testsektion om ca 50 m, se Figur 1. Det är inom dessa 450 metrar, vilka innebär den kortaste
strömningsvägen för ett från väster strömmande grundvatten, som inflödet kan förväntas öka. Med
nuvarande planerade ridåinjektering förväntas strömningen genom deponierna bli marginell. Vattenkvalité
på lakvatten från deponierna följs upp inom ramen för ordinarie kontrollprogram.
12. Vilka risker finns för negativ påverkan på enskilda vattentäkter till följd av injekteringen? Vad kan göras
för att motverka påverkan?
Ridåinjekteringen är tänkt att vara en skyddsåtgärd vilken om den blir framgångsrik förbättrar
förhållandena för ett antal västligt liggande brunnar. En risk som finns i samband med injektering är att
injekteringsmaterial tränger iväg i sprickor och påverkar brunnar. Detta handlar i så fall om brunnar
belägna på några tiotals meters avstånd. I detta fall finns inga brunnar närmare än 600 meter och dessutom
är grundvattengradienten mot Västra brottet mycket kraftig vilket ytterligare påverkar spridning mot
omgivningarna
Material för injektering
13. Vad innehåller det cementbaserade injekteringsmaterialet? Finns
det risk för negativ påverkan på yt- och grundvattnets kvalitet från det cementbaserade
injekteringsmaterialet?
Cementbaserat vilket kan innebära ett högre pH (på en plats där kalksten bryts), små mängder tillsatser.
Används i tunnelprojekt. Flöde förväntas mot täkten vilket minskar risken för påverkan, se även punkt 12.
14. Kan andra injekteringsmaterial vara aktuella? Vad innehåller de, och vilka fördelar och
nackdelar finns jämfört med det cementbaserade injekteringsmaterialet?
I detta arbete har vi fokus på cementbaserade injekteringsmaterial och mer genomsläppliga strukturer då
dessa förväntas påverka inläckaget mest.
Övrigt
15. Samtidigt som ridåinjekteringen genomförs kommer fortsatt
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brytning och sprängning i andra delar av Västra brottet fortsätta enligt regeringstillståndet. Kan
vibrationer och skakningar påverka resultatet av ridåinjekteringen? Hur kan det i så fall motverkas?
Påverkan kan inte uteslutas. För utvald plats kommer fortsatt brytning ske i begränsad omfattning. Genom
att lämna några kontrollhål (mellanliggande hål) kan man potentiellt följa upp hydrauliska egenskaper
precis innan och precis efter ytterligare sprängning och uttag.
16. Hur varaktig kan ridåinjekteringen förväntas vara? Är det möjligt
att injekteringsmaterialet kan eroderas bort efter härdning?
Motsvarande tillvägagångssätt som beskrivs här används för infrastrukturbyggande (t.ex. tunnlar och tråg),
konstruktioner med lång livslängd.
17. Redovisa eventuell befintlig kunskap och erfarenheter från
liknande tätningsprojekt i sedimentärt berg i Sverige och utomlands. Vilka problemställningar och
svårigheter har uppstått i dessa projekt och hur har de hanterats?
Projektet bedöms ha god samlad kunskap och kommer att ha en grupp som fungerar som teknikstöd under
arbetet. Såväl teoretiska som praktiska frågor integreras för att kunna hantera de geologiska och
hydrogeologiska förhållandena på den specifika platsen. Arbetet beskrivs i tidigare PM.
Erfarenhet av injektering av kalksten finns exempelvis för projektet Malmö C. För det projektet, liksom för
vårt arbete, var skillnaden i genomsläpplighet i olika riktningar stor. Vidare behövde man även för Malmö
C praktiskt hantera frågeställningar kopplade till finmaterial i sprickor och skillnader i egenskaper för de
mindre genomsläppliga lagren. Centralt är alltså att koppla teori och praktik.
18. Redovisa bolagets förslag på villkor för tillståndsregleringen av
den planerade ridåinjekteringsåtgärden.
Cementa föreslår att bolaget ska följa de villkor som Regeringsbeslut M2021/01774 ställt.
För att säkerställa att bullerkraven bibehålls, har en gedigen utredning på den borrigg som kommer
användas för injektering utförts. Utredningen utfördes av Brekke och Strand och medföljer som bilaga 1.
PM Bullerspridningsberäkning ridåinjektering Västra Brottet.
Cementa avser följa de bullerkrav och de krav på grundvattenrelaterade mätningar (se punkt 4 och punkt
1b, verksamhetens ordinarie kontrollprogram) som i nuläget finns för området runt täkten.
Resultaten från arbetet kommer att redovisas med utgångspunkt från det som redovisas i punkt 3. Fokus på
förändring i genomsläpplighet och injekterbarhet. Ridåinjekteringen är tänkt att vara en möjlig
skyddsåtgärd.

För Cementa AB
Lena Yotis
Miljöchef Slite

1 (7)

Beslut
Datum
2022-03-10

Ärendebeteckning
535-839-2022

Cementa AB
(VD)
Box 47210
100 74 Stockholm

Delgivningskvitto

Angående villkor om ridåinjektering vid tillståndsgiven
täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten Othem
Österby 1:229, Gotlands kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap. 21 och 22 §§
miljöbalken, och med hänvisning till delegation D2 i regeringsbeslutet
M2021/01774, Cementa AB (bolaget) att komplettera den tekniska
beskrivningen avseende ridåinjektering enligt punkterna 1-18 nedan.
Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars
2022.
Utvärdering och uppföljning
1. Beskriv på vilket sätt effekterna av ridåinjekteringen kan följas
upp och utvärderas.
a. Redovisa på en karta placering och djup på
grundvattenrör där uppföljning av grundvattennivåer
planeras.
b. Redovisa på en karta placering och djup på
grundvattenrör där uppföljning av kloridhalter planeras.
c. Redovisa hur volymsbestämningar av inläckande vatten
till Västra brottet avses att genomföras.
d. Redovisa vilka geofysiska mätningar som planeras att
utföras före och efter ridåinjekteringen och hur dessa
avses att genomföras.
e. Redovisa på vilket sätt visuell kartering av inflödet på
täktväggen ska utföras.
f. Vilka andra sätt finns att utvärdera effekterna av
ridåinjekteringen och varför har dessa valts bort av
bolaget?
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2. Redovisa särskilt hur effekterna av ridåinjekteringen för Slite
allmänna grundvattentäkt och Natura 2000-områdena Hejnum
Kallgate, Bojsvätar och Kallgatburg avses följas upp och
utvärderas.
3. Redovisa i vilken omfattning punkten 1 och 2 planeras att utföras
och hur resultaten av mätningarna avses att redovisas till
länsstyrelsen.
4. För att kunna följa upp och utvärdera effekterna av injekteringen
är jämförande mätningar före projektstart en viktig del. När i tid
startar mätningar enligt punkten 1 och 2 ovan?
5. Hur ska bolaget säkerställa att de viktigaste och mest
vattenförande sprickorna träffas av injekteringshålen? Bör
projektet kompletteras med en kartering av större vattenförande
sprickor?
6. Beskriv i vilken utsträckning den planerade injekteringsåtgärden
bedöms kunna bidra till att uppnå och upprätthålla föreskriven
kvantativ status och kemisk status i gällande miljökvalitetsnormer
för den berörda grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma
(SE638285-166696).
Risker i närområdet
7. Vid lyckad tätning kommer inflödet till Västra brottet att minska.
Vattnet kommer dock att ta andra vägar och vattenflöden påverkas
i andra riktningar. På vilket sätt bedömer bolaget att befintliga
grundvattennivåer och grundvattenflöden kommer att påverkas,
och vilka risker finns i närområdet om grundvattennivåerna höjs?
Bedöms riskerna vara olika vid höga respektive låga
grundvattennivåer?
8. Bolaget anger att om vattentryck eller injekteringstryck
överskrider normalspänningen över sprickan så kan sprickan
öppnas upp och dess vidd öka. Vilka risker finns i närområdet om
detta sker?
9. Vid stora flöden kan det vara svårt att få det injekterade materialet
att härda och att stanna kvar i sprickan så som önskat. Hur kan
detta motverkas?
10. Grumling av Spillingsån anges som en tänkbar påverkan av
injekteringsåtgärden. Hur omfattande bedömer bolaget att en
sådan grumling kan bli och vilka skyddsåtgärder kan vidtas för att
motverka grumling? Vilka kontroller av eventuell
grumlingspåverkan kommer att utföras?
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11. I södra delen av Västra brottet återfinns flera deponier. Vilka
risker finns för påverkan på och ökat utläckage från deponierna till
följd av de planerade injekteringsåtgärderna? Vilka kontroller ska
genomföras och vad kan göras för att motverka utläckaget?
12. Vilka risker finns för negativ påverkan på enskilda vattentäkter till
följd av injekteringen? Vad kan göras för att motverka påverkan?
Material för injektering
13. Vad innehåller det cementbaserade injekteringsmaterialet? Finns
det risk för negativ påverkan på yt- och grundvattnets kvalitet från
det cementbaserade injekteringsmaterialet?
14. Kan andra injekteringsmaterial kan vara aktuella? Vad innehåller
de, och vilka fördelar och nackdelar finns jämfört med det
cementbaserade injekteringsmaterialet?
Övrigt
15. Samtidigt som ridåinjekteringen genomförs kommer fortsatt
brytning och sprängning i andra delar av Västra brottet fortsätta
enligt regeringstillståndet. Kan vibrationer och skakningar påverka
resultatet av ridåinjekteringen? Hur kan det i så fall motverkas?
16. Hur varaktig kan ridåinjekteringen förväntas vara? Är det möjligt
att injekteringsmaterialet kan eroderas bort efter härdning?
17. Redovisa eventuell befintlig kunskap och erfarenheter från
liknande tätningsprojekt i sedimentärt berg i Sverige och
utomlands. Vilka problemställningar och svårigheter har uppstått i
dessa projekt och hur har de hanterats?
18. Redovisa bolagets förslag på villkor för tillståndsregleringen av
den planerade ridåinjekteringsåtgärden.

Beskrivning av ärendet
Cementa ABs täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten Gotland
Othem Österby 1:229 har tillståndsprövats av regeringen och tillstånd
meddelades den 18 november 2021. Tillståndet är tidsbegränsat och
gäller till den 31 december 2022, M2021/01774.
I tillståndet föreskrevs i villkor 14 att ridåinjektering av bergväggar i
Västra brottet ska genomföras under tillståndstiden i enlighet med vad
som redovisats i ärendet, i syfte att begränsa inflödet av sötvatten till
täkten. Vidare lämnas en delegation till tillsynsmyndigheten, dvs
Länsstyrelsen i Gotlands län, att föreskriva närmare villkor för
genomförandet av ridåinjektering av täktväggar i Västra brottet. I
motiveringen anger regeringen att ridåinjektering av
grundvattenförande sprickor i täktväggen i Västra brottet är en
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genomförbar åtgärd som kan antas få effekt inom den tillståndstid som
kan bli aktuell vid tillämpning av 17 a kap 1 § miljöbalken. Eftersom
det råder osäkerheter kring i vilken utsträckning och vid vilken
tidpunkt åtgärden kan bidra till minskat inläckage i täkten, bör
Cementa planera och följa upp genomförandet av åtgärden under
tillståndstiden.
Bolaget inkom den 15 februari 2022 med en översiktlig teknisk
beskrivning av projektet.

Motivering till beslutet
Cementas verksamhet innebär enligt regeringsbeslut den 18 november
2021 ett äventyrande av uppnåendet av miljökvalitetsnormen god
kvantitativ status med avseende på saltvatteninträngning och
vattenbalans. Syftet med ridåinjekteringen vid Västra brottet är att
begränsa inflödet av sötvatten till täkten, och därmed förstärka
grundvattenförekomstens vattenbalans och minska inträngningen av
saltvatten. Det är därför av största vikt att effekterna av
ridåinjekteringen kan följas upp och utvärderas.
Länsstyrelsen har via regeringstillstånd 18 november 2021 delegerats
att föreskriva närmare villkor för genomförandet av ridåinjektering av
täktväggar i Västra brottet. I regeringsbeslutet anges också att det
råder osäkerheter kring i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt
åtgärden kan bidra till minskat inläckage i täkten. Regeringen anger
också att Cementa bör planera och följa upp genomförandet av
åtgärden under tillståndstiden.
Cementa beskriver i teknisk beskrivning daterad 15 februari 2022 att
en detaljerad riskbedömning och skyddsåtgärder för samtliga
arbetsmoment ska genomföras när Länsstyrelsen föreskrivit eventuella
villkor och upphandlingen av utförande entreprenör är slutförd.
Länsstyrelsen anser dock att beskrivning av risker, osäkerheter och
hur effekterna ska följas upp behöver konkretiseras. Först när detta
underlag finns tillgängligt kan Länsstyrelsen besluta om villkor som
för reglering av verksamheten.
Bolagets ridåinjekteringsåtgärd avses att genomföras inom
grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma (SE638285166696). Av VISS (Vatteninformationssystem för Sverige) framgår att
vattenförekomstens kvantitativa status är otillfredställande, och att
även dess kemiska status är otillfredställande med avseende på bl.a.
klorid. Länsstyrelsen uppfattar att anledningen till de redovisade
injekteringsåtgärderna är att motverka de negativa effekter på den
berörda grundvattenförekomstens status som följer av bolagets
tillståndsgivna täkt- och vattenverksamhet. Av bolagets redovisning
framgår inte i vilken utsträckning åtgärderna bedöms kunna bidra till
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detta syfte. Länsstyrelsen bedömer att kompletteringar av bolagets
redovisning behöver göras även i detta avseende.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen får enligt 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken förelägga
den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med
stöd av balken, att till myndigheten lämna uppgifter, handlingar och
utföra de undersökningar som behövs för tillsynen.
Länsstyrelsen får med stöd av delegationen D2 i regeringsbeslut
M2021/01774 besluta om närmare villkor för genomförande av
ridåinjektering i Västra brottet.
Det åligger bolaget att i enlighet med vad som föreskrivs genom 26
kap. 19 § miljöbalken, samt förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll, fortlöpande och systematiskt
kontrollera miljöeffekterna av sin verksamhet och sin efterlevnad av
miljöbalken och de domar och beslut som rör verksamhetens
bedrivande. Den som bedriver en verksamhet om kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
Det åligger bolaget i enlighet med 2 kap. 2 § miljöbalken att inhämta
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och
miljön mot skada eller olägenhet.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Karin Fager med Frida Eklund som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också
vattenhandläggare Ulf Lavergren, miljöskyddshandläggare Sara
Florén, miljöskyddshandläggare Åke Mauritzson och länsjurist
Marlene Andersson medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrift.

Kopia:
E-post:
Matilda Hoffstedt matilda.hoffstedt@cementa.se
Jon Hallgren jon.hallgren@cementa.se
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Lena Yotis lena.yotis@cementa.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Överklagandehänvisning mark- och
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Gotlands län antingen via e-post;
gotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85
Visby.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post,
gotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 90 00. Ange
diarienummer 839-2022.
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Remissmissiv
Datum
2022-04-01

Ärendebeteckning
531-1266-2022

Remiss – Cementa Ridåinjektering
Cementa ABs (bolagets) täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten
Gotland Othem Österby 1:229 har tillståndsprövats av regeringen och
tillstånd meddelades den 18 november 2021. Tillståndet är
tidsbegränsat och gäller till den 31 december 2022, M2021/01774.
I tillståndet föreskrevs i villkor 14 att ridåinjektering av bergväggar i
Västra brottet ska genomföras under tillståndstiden i enlighet med vad
som redovisats i ärendet, i syfte att begränsa inflödet av sötvatten till
täkten. Vidare lämnas en delegation till tillsynsmyndigheten, dvs
Länsstyrelsen i Gotlands län, att föreskriva närmare villkor för
genomförandet av ridåinjektering av täktväggar i Västra brottet.
Länsstyrelsen i Gotlands län ger er tillfälle att yttra er över det
inkomna underlaget för ridåinjekteringen. Remissen har skickats till
Naturvårdsverket som expertmyndighet Natura 2000, SGU som
expertmyndighet för grundvatten och vattenförvaltning, SGI som
expertmyndighet mark och naturresurser, Vattenmyndigheten Södra
Östersjön som ansvarig för vattenförvaltning samt Region Gotland
som ansvarig för Slite allmänna grundvattentäkt.
Följande frågor kan vara en utgångspunkt vid svar på remissen:
1. Bedöms den redovisning som lämnats av bolaget som
tillräcklig för att ta ställning till och medge den föreslagna
åtgärden?
2. Vilket underlag krävs för att beskriva nuläget och
utgångspunkten innan injekteringen startar? Exempelvis
mätning av nivåer och flöden etc?
3. Vilka mätningar och utredningar krävs för att följa upp
effekterna av ridåinjekteringen?
4. Hur kan störningar identifieras och begränsas?
5. Vilka villkor bedömer ni vara lämpliga att föreskriva för att
reglera de föreslagna injekteringsåtgärderna?

Postadress: 621 85 Visby

Telefon: 010-223 90 00

E-post: gotland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen
Gotlands län

Remissmissiv
2022-04-01
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Remissvar
Remissvar önskas senast den 26 april 2022 per e-post till
gotland@lansstyrelsen.se. Ange diarienr 531-1266-22.
Frågor om remissen skickas till gotland@lansstyrelsen.se

Bilagor
1. Regeringen. 2021-11-18 Regeringsbeslut M2021/01774
2. Cementa. 2021-10-22 Bilaga 4 tillståndsansökan - åtgärder för
att mildra negativa konsekvenser för grundvattenförekomst
Mellersta Gotland Romas status.
3. Cementa. 2022-02-15 Om utförande av ridåinjekteringen
4. Cementa. 2022-02-11. PM ridåinjektering
5. Länsstyrelsen i Gotlands län. 2022-03-15. Föreläggande om
ridåinjekteringen.
6. Cementa. 2022-03-31. Komplettering ridåinjektering Västra
brottet
7. Cementa 2022-03-31. Bullerspridningsberäkning
ridåinjektering Västra brottet.

Sändlista
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
SGU sgu@sgu.se
SGI sgi@sgi.se
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Region Gotland regiongotland@gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Anders Wahlund, va-ingenjör

Ärende TN 2022/440
Datum 10 mars 2022
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Mottagare
Tekniska nämnden

Status och revidering av VA-planen med delplaner 2022
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen

Sammanfattning

Årlig genomgång av VA-planens huvudplan (VA-planen) och 6 av de 7
delplanerna har genomförts, i år har det skett en mindre genomgång där enbart
statusen i åtgärdsplanerna och kapacitetskartan setts över.
Ärendebeskrivning

VA-planen består av en huvudplan (VA-planen) och 7 delplaner; Brand- och
släckvattenplan, Dagvattenplan, Drift-, underhåll- och förnyelseplan,
Innovationsplan, Plan för enskild VA-försörjning, Vattenskyddsplan samt VAutbyggnadsplan.
VA-planen med dess delplaner ska årligen ses över och i år har det varit dags
för en mindre genomgång då enbart statusen i åtgärdsplanerna och
kapacitetskartan setts över. Åtgärdsplanerna har setts över i alla planer förutom
i Plan för enskild VA-försörjning.
Genomgången av åtgärdsplanerna ligger till grund för budgeten.

Exempel på åtgärdsplan

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/440
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Kapacitetskartan
Nästa år planeras en större genomgång med start hösten 2022 då Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning revideras följt av all text i VA-planen med
delplaner. Då planeras åtgärdsplanerna kompletteras till 2040, så att
planeringen stämmer med översiktsplanen.
Bedömning

Årlig genomgång av VA-planen med dess delplaner är genomförd under
januari-februari 2022.
Denna gång är det en mindre genomgång som är gjord vilket medför att endast
kapacitetskartan i huvuddokumentet samt åtgärdsplanernas status i
huvuddokument och delplaner har uppdaterats.
Genomgången av åtgärdsplanerna ligger till grund för budgeten.
Statusen för åtgärderna har i varje plan uppdaterats med samma färgkod som
tidigare år.
Grå:

Planerad

Grön:

Påbörjat och beräknad klart enligt plan

Gul:

Påbörjat och behöver mera tid än enligt plan

Röd:

Ej påbörjat och kommer senareläggas

Blå:

Åtgärden är klar

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/440
Sida 3 (3)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-03-10
Uppdaterad VA-plan
Uppdaterad Brand- och släckvattenplan
Uppdaterad Dagvattenplan
Uppdaterad Drift-, underhåll- och förnyelseplan
Uppdaterad Innovationsplan
Uppdaterad Vattenskyddsplan
Uppdaterad VA-utbyggnadsplan
Den ej uppdaterade VA-plan https://www.gotland.se/va-plan
VA-avdelning
Patric Ramberg
Teknisk direktör

UPPDATERAD: 2022-04

VA-plan 2018
Brand- och släckvattenplan för Region Gotland

Plan för tillhandahållande och omhändertagande av brandoch släckvatten
Vattentillgången på Gotland har de senaste åren inneburit att vattenanvändandet behöver ses över
och därmed även tillgången på det vatten som används för brandbekämpning (brandvatten). Skum
eller vatten som används för brandbekämpning (släckvatten) är också en av de verksamheter som
kan förorena vattentäkter på Gotland. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 som
antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 anger strategier som indirekt påverkar
förutsättningar för brand- och släckvatten. Regionens arbete med vattenförsörjning behöver
inkludera behovet av släckvatten. Räddningstjänstens rutiner behöver säkerställa att det vatten
som avrinner från brandplatser inte förorenar omgivningen, bland annat känsliga recipienter och det
vatten som används för dricksvattenförsörjning.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Arbetet sker stegvis vilket visas i figuren nedan. Detta dokument är en Brand- och
släckvattenplan för Region Gotland. I planen anges de övergripande åtgärder som krävs för att brandoch släckvattenförsörjningen på Gotland ska följa de strategier som beslutats i Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030. Brand- och släckvattenplanen skapar tillsammans med andra
delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret för Brand- och släckvattenplanen ligger hos Tekniska
förvaltningen men även Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att de ska vara ett användbart underlag i
regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom Brand- och
släckvattenplanens och andra delplaners åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av strategin. En avstämning av Brand- och släckvattenplanens åtgärder och
införlivning av åtgärderna i verksamheten budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning
av utgångsläget och
förutsättningarna för
att ge alla berörda
samma bildas
Daterad 2017-08-21

• Tydliga riktlinjer om
vad som ska styra
arbetet med VAförsörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs
för att i enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett önskat
läge (vision).

•

• En beskrivning av ett
framtida läge för VAförsörjningen på
Gotland som ger alla
berörda samma syn
på vart investeringar
och arbete ska leda
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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Brand- och släckvattenplan – en del i Gotlands strategiska VAplanering
Arbetet med brand- och släckvatten på Gotland påverkas av nationell lagstiftning men
också på hur det tekniska försörjningssystemet för dricksvatten är uppbyggt och hur
mycket vatten det finns att tillgå på olika platser. Organisatoriskt ligger ansvaret för
brandbekämpning hos Räddningstjänsten som är en del i Region Gotland. Flera enheter
inom regionen berörs för att Räddningstjänstens ansvar ska kunna fullföljas. I
Vattenskyddsplan för Region Gotland framgår vilka delar av den allmänna
VA-anläggningen där tillgång på vatten är en begränsande faktor vilket även påverkar
förutsättningarna för Räddningstjänstens arbete.
I Brand- och släckvattenplanen visas vad som behöver åtgärdas i regionens arbete för att
tydligare lyfta fram behovet av brandvatten från den allmänna VA-anläggningen och hur
ansvarsfördelningen ser ut mellan olika delar i regionens organisation. Planen beaktar
också vilka åtgärder som behöver utföras inom Räddningstjänsten för att säkerställa att
det vatten som avrinner från brandplatser inte förorenar omgivningen, bland annat till
känsliga recipienter och till vatten som används för dricksvattenförsörjning. Kopplingen
mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
Inledningsvis beskriver planen grundläggande förutsättningar som ges av nationell
lagstiftning samt hur arbetet med brand- och släckvatten sker på Gotland idag.
Brand- och släckvattenplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i
Region Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas
i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Brand- och släckvatten är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan
för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2

Region Gotlands ansvar för brand- och släckvatten
Ansvaret för förebyggande arbete för att motverka bränder, möjliggörande och utförande
av släckningsarbete och det arbete som sker efter en brand har bekämpats ligger på flera
olika aktörer, både inom och utanför Region Gotlands organisation. Här redovisas de
huvudsakliga ansvarsförhållanden som påverkar förutsättningar att tillgodose behovet av
brandvatten från den allmänna VA-anläggningen och vilka åtgärder som behöver utföras
för att det släckvatten som avrinner från brandplatser inte förorenar det vatten som
används för dricksvattenförsörjning.

2.1

Grund i nationell lagstiftning
Ansvaret brand- och släckvattenhantering berörs av ett antal olika lagar som har
beslutats med olika syften. Nedan visas utdrag från den lagstiftning som har störst
betydelse i bakgrunden till de åtgärder som föreslås i denna Brand- och släckvattenplan
för Region Gotland.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor hanterar det förebyggande brandskyddsarbetet
vars ansvar ligger dels på den enskilda men också på Räddningstjänsten.
Tillhandhållande av vatten för brandbekämpning faller inom Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster (se utklipp nästa sida).
Lag om allmänna vattentjänster anger inte ett juridiskt ansvar eller skyldighet för
VA-huvudmannen att leverera vatten för brandbekämpning inom verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning. Ingen skyldighet finns heller för VA-huvudmannen att tillhandahålla
vatten för brandbekämpning utanför det allmänna verksamhetsområdet för allmän
VA-försörjning.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap 2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand.
…
3 kap 1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot
andra olyckor än bränder.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
1§ Bestämmelser i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skydd för människors
hälsa eller miljö.
2§ I denna lag avses med
vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning,
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad
bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande
av vatten som har använts för kylning,
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va), va-anläggning: en anläggning som
har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan
bebyggelse,
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Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna lag,
enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller
avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster
har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning,
huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande,
va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän
va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller
avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation,

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,
anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän
va-anläggning, och
brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning
som inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917).
…
§6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
…
§10 … När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas
och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan
tillgodoses. De andra allmänna intressen som ovan paragraf syftar till är, enligt
propositionens förklaring (Proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster), i huvudsak
räddningstjänstens intressen.
…
§24 En fastighetsägare skall betala avgifter för allmän VA-anläggning, om fastigheten
finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde samt med hänsyn till skydd för
människors hälsa och miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
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2.2

Beslut och praxis inom Region Gotland
Räddningstjänsten är en del av Region Gotland och tillhör Miljö- och byggnämnden.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor1, som beslutades av regionen 2013 anger
regionens krav och fördelning av ansvar. Handlingsprogrammet anger att Tekniska
nämnden har följande ansvar. Vilken enhet inom Tekniska förvaltningen som har detta
ansvar är oklart.
•

anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för
räddningstjänsten

•

ajourhålla kartdatabas för brandposter, område för alternativsystem och
branddammar ansvara för säkerheten i och omkring kommunägda branddammar,
uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för
brandvattenförsörjning

•

genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter

•

ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta

•

se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
brandpost nätet och övrig brandvattenförsörjning

Detta handlingsprogram gällde dock bara 2014-01-01 - 2015-12-31. I nu gällande
handlingsprogram är krav, fördelning och ansvar inte medtaget.
I jämförelse med lagstiftningen finns vissa otydligheter i de ansvarsförhållanden som
beslutats i Region Gotlands Handlingsprogram för skydd mot olyckor. En del av det
ansvar för släckvattenförsörjning som idag tas av andra delar i den Tekniska
förvaltningen istället ligger formellt hos Räddningstjänsten. En översyn av ansvar och
ekonomisk uppdelning av kostnaderna bör göras i samband med uppdatering av
Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Ett arbetssätt där en aktör utan formellt ansvar tillhandahåller tjänster till den aktör som
har det formella ansvaret ställer det krav på tydlig ansvarsfördelning, fungerande rutiner
och ekonomisk fördelning av kostnader. På Gotland förser VA-huvudmannen, som också
är en del av Tekniska nämnden, Räddningstjänsten med brandvatten genom brandposter
på vattenledningsnätet inom verksamhetsområde för allmän dricksvattenförsörjning.

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor – OPERATIVA INSATSER enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fastställt

av Region fullmäktige 2013-12-16 (RF § 171)
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Det är en vanlig lösning för att Räddningstjänsten ska få tillgång till släckvatten men är,
såsom det fungerar idag, inte helt förenligt med lagstiftningen.
Regionens Handlingsprogram för skydd mot olyckor (2014-01-01 – 2015 12-31) anger
dimensioneringskrav för brandposter på ledningsnätet inom verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning. Dock anges inte vilken aktör som ska finansiera den
dimensionering av ledningsnätet som syftar till att tillgodose behoven för
brandbekämpning. I nu gällande handlingsprogram är dimensioneringskrav inte
medtaget.
•

Vid normal bebyggelse såsom bostadsområden lägre än fyra våningar och
liknande ska brandposterna ge lägst 10 liter/sekund. Vid övrig bebyggelse ska
brandposterna ge lägst 20 liter/sekund.

•

Inom industriområden ska flödet vara lägst 20 liter/sekund om inte hög eller
extremt hög brandbelastning förekommer, vilket kan kräva brandposter med ett
lägsta flöde av mer än 40 liter/sekund. Oljedepån i Visby hamn är ett exempel där
extremt hög brandbelastning förekommer. Brandpostsystemet ska vara utfört
enligt Svenskt Vattens anvisningar. Inom övriga områden med koncentrerad
bebyggelse kan alternativsystem accepteras. Exempel på alternativsystem är
räddningstjänstens tankbil tillsammans med tappställen som brandpost med flöde
av lägst 10 liter/sekund, branddamm eller annat vattentag med minst 30 m3
sötvatten inom 1 000 meter, alternativt brandpost med flöde av lägst 15
liter/sekund inom 3 000 meter. Särskilda bedömningar kan göras i samråd med
räddningstjänsten i enskilda fall.

För de anläggningar som kräver sprinkler ska verksamhetsutövaren stå för kostnaden.
Om tillräcklig kapacitet inte finns i på VA-huvudmannens vattenledningsnät krävs att
verksamheten anlägger en bassäng eller tryckhöjare för att klara sprinklerförsörjningen.
VA skriver idag avtal för detta med samtliga fastighetsägare som har sprinklers
installerade.

3

Förebyggande arbete
Flera olika aktörer är inblandade i det förebyggande arbete som sker för att minska
sannolikheten att brand uppkommer. Ju färre bränder som sker, desto mindre vatten
används i släckningsarbetet. Den totala påverkan på omgivningen, till exempel känsliga
recipienter och vattentäkter på Gotland blir också mindre ju färre, och mindre allvarliga
bränder, som inträffar.
Förebyggande arbete tillsammans med fastighetsägare, verksamhetsutövare och
myndigheter är en viktig del i Räddningstjänstens ansvar. Genom att vara medveten om
vilka risker som finns i verksamheten kan dessa arbetas bort eller begränsas och
därigenom motverka att brand uppkommer. I det förebyggande arbetet skapas också
planering och rutiner som ger förutsättningar för ett effektivt släckningsarbete vid en
eventuell brand.
Ett sätt att arbeta förebyggande är att upprätta specifika släckvattenplaner för
verksamheter/fastigheter där det tydliggörs vad som kan minska sannolikheten både för
brand och risker för omgivningen kopplat till släckning av brand. Upprättande av
släckvattenplaner är ett ansvar för fastighetsägare och verksamhetsutövare. Följande
punktlista är exempel på uppgifter som bör ingå i en sådan plan:
1. Vilka kemikalier finns i verksamheten och behöver säkras? Hur ska detta ske?
2. Bedömning om släckvattnet kan vara förorenat och på vilket sätt.
3. Bedömning av hur mycket släckvatten som behövs vid olika olycksscenarier.
4. Bedömning om vart släckvattnet rinner inomhus respektive utomhus.
5. Uppgifter om var avlopp och brunnar finns, markeras lämpligen på karta och vid
behov även med tydlig markering på marken.
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6. Uppgift om var utloppet för dagvattnet är i recipienten, markeras lämpligen på
karta.
7. Vilken släckvattenstrategi som ska användas, exempelvis: inte släcka alls, samla
upp släckvatten till någon form av behållare eller med slamsugningsbil, släcka
som vanligt men försöka rena släckvatten.
8. Vilka skyddsåtgärder som kan vidtas, exempelvis invallning.
9. Eventuella rutiner för övning.
En släckvattenplan är aldrig en garanti för att brandbekämpningen sker enligt plan, då
möjligheterna för Räddningstjänsten att följa den kan variera beroende på förutsättningar
vid brandtillfället.
Större verksamhetsutövare kan behöva upprätta beredskapsplaner, såsom
släckvattenplan, som syftar till att tydliggöra och planera för var vatten för
brandbekämpning ska hämtas och hur släckvattnet ska hanteras för att inte riskera att
påverka grundvatten, recipienter och avloppsreningsverk. Ett exempel är
släckvattenplanen för ST1 (oljedepån). Räddningstjänsten fungerar rådgivande i arbetet
med att ta fram beredskapsplaner.

4

Tillgång till vatten för Räddningstjänsten
Vatten är det släckmedium som huvudsakligen används på Gotland för att bekämpa
bränder. Skum används främst vid vätskebränder och eventuellt vid bilolyckor men
undviks om möjligt. Var Räddningstjänsten hämtar det vatten som används för
brandbekämpning skiljer sig beroende var på Gotland branden inträffar, vilken typ av
brand det är och var tillräckligt mycket vatten finns tillgängligt.
I regionens kartsystem (Solen/Geosecma) ska det finnas information om brandposter,
branddammar och bevattningsdammar tillgängligt. Beslut saknas om vilken av
kartsystemen som ska användas, och behöver beslutas. Idag är denna information inte
helt uppdaterad. Informationen visar främst lokalisering av anläggningar och inte hur
mycket vatten som finns att tillgå och vilket vattentryck som finns. I nuvarande kartsystem
finns inte funktioner för momentana uppgifter om kapacitet då den varierar över tid
beroende på vattenproduktion och övrig vattenförbrukning.

4.1

Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
I tidigare framtaget Handlingsprogram för skydd mot olyckor2 anges hur släckvattenförsörjningen på Gotland ska ske:


Brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska
finnas i Visby tätort samt i Västerhejde, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn,
Hemse, Havdhem och Burgsvik.

För Visby och närområdet har en pump köpts in för att pumpa havsvatten för
brandbekämpning. Detta är dock för släckningsarbete med ett längre tidsperspektiv.
För att kunna optimera brandvattenförsörjningen finns brandposter på
dricksvattenledningsnätet som är prioriterade för underhåll och funktion. Vilka dessa är
ska framgå i beslutat kartsystemet (Solen/Geosecma). Vem som ansvarar för drift och
underhåll måste tydliggöras.
Om Räddningstjänsten behöver så mycket vatten att vattenreservoarerna på regionens
dricksvattenledningsnät riskerar att tömmas måste beredskapspersonal på VA-enheten
informeras. Vid sådana tillfällen kan man i vissa områden manuellt koppla om
distributionen av vatten i ledningsnätet för att kunna levererar mer vatten till den del där
vattnet annars riskerar att inte nå konsumenterna. Trycklösa ledningar till följd av tömning
av reservoarerna kan också leda till att VA måste gå ut med kokrekommendationer.

2 Handlingsprogram för skydd mot olyckor – OPERATIVA INSATSER enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fastställt
av Region fullmäktige 2013-12-16 (RF § 171)
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Rutiner för detta behöver utvecklas vilket också inkluderar kommunikation mellan VAenhetens beredskapspersonal och Räddningstjänsten, vilket är avgörande för att
säkerställa tillgång på vatten vid brandbekämpning inom verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning och för att säkerställa kvalitén på levererat dricksvatten.
Vid framtida arbete med förnyelse, och utbyggnad av dricksvattenledningsnätet bör
planeringen inkludera brandposter vid tryckstegringsstationer för att öka spridningen av
brandposter på ön. Ansvaret och finansieringen av dessa måste dock tydliggöras.

4.2

Utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
Brandvattenförsörjning utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning sker med
Räddningstjänstens tankbilar, fyllda med vatten från brandposter, och eventuella
tillgängliga dammar. Räddningstjänsten har idag inte information om alla platser, utanför
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, där det är möjligt och lämpligt att hämta
vatten för påfyllnad av tankbilar.
De platser där Räddningstjänsten kan hämta vatten bör kartläggas och sammanställas i
beslutat kartsystem (Solen/Geosecma). Kartläggningen bör även inkludera dammar och
stora vattentäkter som används i jordbruket och grundvattentäkter som tidigare använts
för allmän dricksvattenförsörjning. Även de vattenkiosker som sommartid finns
utplacerade på Gotland3 bör också kommuniceras till Räddningstjänsten.

4.3

VA-föreningar
Det finns områden på Gotland där vattenförsörjningen sköts av VA-föreningar eller
samfälligheter som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen via avtal och
som därför inte ingår i verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning. I dessa områden
finns inga brandposter. Brandbekämpning här sker på samma sätt som utanför
verksamhetsområdet. Vid nya avtalsanslutningar ser VA-huvudmannen över villkoren för
anslutningen så att brandposter inkluderas i ledningsnätet även i dessa områden.

5

Brandvattenförsörjning under höjd beredskap
Med höjd beredskap kan behov av fler vattenkällor för brandvattenförsörjning behövas,
framförallt i form av branddammar. Branddammar finns i dagsläget runt om på Gotland.
En översyn av alla branddammar genomfördes i början 2000-talet. Alla branddammar
som var gjutna och täckta behölls övriga lades igen. Sammanlagt blev det kvar 133 st.
branddammar runt om på Gotland. Vattenmängden i branddammarna var mellan 25–100
kbm, runt 30-40 kbm är vanligast. I samband med översynen lades branddammarna in i
Rikets Nät och överfördes digitalt.
Krigsbranddammar som innehåller en större mängd vatten finns framför allt i närområdet
kring Visby tätort. I dagsläget finns 11 st. krigsbranddammar runt om Visby tätort med en
snittvolym på 400 kbm. Ansvaret för skötsel och underhåll ligger på tekniska
förvaltningen.

6

Privata aktörer
Två verksamhetsutövare på ön har egen säkerhetsorganisation/ räddningsstyrka/
flygplatsräddningstjänst (LSO 2003:778 2 Kap 4§) för att göra en första insats innan den
kommunala räddningstjänsten anländer. Ingen av verksamheterna genomför egna
uppdrag utan det sker alltid i samarbete med den kommunala räddningstjänsten och där
finns alltid en räddningsledare från kommunen. Räddningstjänsten ska ha en tät
kommunikation med dessa i syfte att skapa eventuella samordningsvinster. Risken att
brandbekämpning i dessa verksamheter påverkar känsliga recipienter och enskilda eller
allmänna vattentäkter bör beaktas i Länsstyrelsens tillsynsarbete liksom i VAhuvudmannens dialog med Swedavia och Cementa.

3 I dagsläget på tre platser men fler planeras.
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I samband med att försvarsmakten åter lokaliserar sig på Gotland kommer även resurser
byggas upp för att bekämpa framför allt markbränder på Tofta skjutfält. Behovet av vatten
samt användande av tillsatser i vattnet och omhändertagande av släckvatten ska
kommuniceras till Försvarsmakten med täta avstämningar.

7

Omhändertagande av släckvatten och skum
Vatten är det släckmedium som huvudsakligen används på Gotland för att bekämpa
bränder. Släckvattnet infiltrerar i marken och till grundvattnet, om det inte rinner mot
närmsta dike eller leds till det allmänna spillvattennätet. I vissa fall samlas släckvattnet
upp och pumpas upp i tankbilar. Hur släckvattnet ska hanteras beslutas av
Räddningsledaren på plats. Beslutet beror på vad som brinner och vad som kan påverkas
i omgivningen. Hur hanteringen av släckvatten från specifika verksamheter föreslås ske
kan framgå i en släckvattenplan men i kritiskt läge är det Räddningsledaren på plats som
tar beslutet. En släckvattenplan som är kommunicerad och framtagen i samarbete med
Räddningstjänsten kan dock förenkla beslutet och det praktiska arbetet.
Områden med specifikt skyddsbehov bör sammanställas och tillgängliggöras för
Räddningstjänsten. Detta omfattar t.ex. vattentäkter som Räddningstjänsten idag inte har
information om, om de inte har ett fastställt vattenskyddsområde. En rutin bör finnas för
Räddningsledarens beslut om släckvattenhantering med hänsyn till risken att vattentäkter
påverkas.
Brandbekämpning vid t.ex. bilolyckor eller vid vätskebränder sker normalt med skum.
Uppsamling av skummet sker sällan. Vid t.ex. Visbys oljedepå finns dock invallning som
möjliggör uppsamling om det bedöms motiverat. För verksamheter där brandbekämpning
sker med skum bör en beredskapsplan upprättas för att möjliggöra omhändertagande av
skummet och motverka påverkan på omgivningen, bland annat känsliga recipienter och
vattentäkter. Exempel på släckvattenplan finns framtagen för ST1 (oljedepån). När det
akuta skedet är tar miljö- och hälsa övertar ansvaret för en olycksplats i rollen som
tillsynsmyndighet.

8

Sanering efter brand
Efter brand sker sanering av fastigheten med omhändertagande av avfall, aska och
förorenade rester. Försäkringsbolag och verksamhetsutövare är ansvarig för detta och
ska säkerställa att materialet omhändertas av godkänd avfallsmottagare.
Vilken hänsyn som tas idag till omkringliggande känsliga recipienter, inklusive
grundvatten, är oklart. Det bedöms som mycket osäkert att Försäkringsbolag och
verksamhetsutövare har kunskap om de känsliga områden som kan finnas i närheten av
platsen där branden skett.

9

Åtgärder för brand- och släckvatten i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VAförsörjning på Gotland år 2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För att Brand- och släckvattenhanteringen på
Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås
behöver åtgärder utföras.
Här i Brand- och släckvattenplan för Region Gotland presenteras en sammanställning av
de åtgärder som har beröring med utformningen av den allmänna VA-anläggningen och
åtgärder som bidrar till att säkerställa att det vatten som avrinner från brandplatser inte
förorenar omgivningen, bland annat känsliga recipienter och det vatten som används för
dricksvattenförsörjning. Åtgärderna visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för
genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där
precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För
åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt
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genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den planerade
perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall. Dessa
åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att
vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare, markeras med
raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 2.
Tidsintervall för uppstart av projekt
2018-2020
År 1

2021-2024

2025-2029

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd A

2030-

Åtgärd E
Åtgärd C

2019-2021
År 2

2022-2025

Åtgärd A

2026-2030
Åtgärd D

Åtgärd C
Åtgärd B
2020-2022
År 3

2031-

Åtgärd F
Åtgärd E

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd C
Åtgärd B
Åtgärd D

Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3

En övergripande beskrivning av hur Brand- och släckvattenplanens åtgärder bedöms
bidra till en utveckling av VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 följer tabell 1 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett
antal riktlinjer som återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

12 | Region Gotland BRAND- OCH SLÄCKVATTENPLAN 2018-11-21

Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Brand- och släckvattenplanen bidrar till en
utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Brand- och släckvattenplanens åtgärder bidrar
till utveckling av VA-försörjningen i linje med
Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VAförsörjningen ska vara
enskild och var den ska
vara allmän

Åtgärderna i Brand- och släckvattenplanen har ingen
direkt beröring med Strategi 1. Däremot är det viktigt
att Räddningstjänsten säkerställer att det finns
tillräckliga förutsättningar att släcka bränder även i
områden med enskild VA-försörjning. Detta löses idag
med tankbilar som hämtas vatten i brandposter eller
från annat vattentag.

Strategi 2

Gotland ska ha en robust
försörjning av
dricksvatten

Med kunskap om var det finns vattentäkter eller andra
anläggningar som behöver skyddas för
dricksvattenförsörjningen kan Räddningstjänsten ta
hänsyn till detta vid beslut som fattas i samband med
brandbekämpning. Brandposter utformas så att
obehöriga inte har tillträde till dem vilket minskar
risken för förorening av dricksvattnet.

Strategi 3

Region Gotland, boende
och verksamhetsutövare
på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Avrinningen av släckvatten når ofta dagvattnet varför
åtgärder som säkerställer en god dagvattenhantering
även minskar risken för att släckvatten ska påverka
recipienterna negativt. Räddningstjänsten har idag
rutiner för hur släckvatten ska samlas in och hur
sanering ska ske av ett brandområde efter avslutad
insats från Räddningstjänsten.

Strategi 4

Region Gotland, boende,
besökare och
verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands
vattenresurser.

Rutiner som säkerställer dialog mellan
Räddningstjänsten och VA-huvudmannen minskar
risken att släckningsarbete orsakar tömning av
dricksvattenreservoarerna. I områden med knapp
tillgång på dricksvatten kan vattenresurserna snabbt
påverkas negativt om överuttag sker, särskilt
sommartid då behovet av dricksvatten generellt är
högre.

Strategi 5

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.

Flera av åtgärderna syftar till att tydliggöra
ansvarsfördelning och rutiner så att arbetet kan
effektiviseras och misstag undvikas. Det handlar
också om att utgifter för brand- och släckvatten ska
hanteras av rätt del i Region Gotlands organisation.

Strategi 6

Region Gotland ska ha
god kommunikation om
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.

Dialog med aktörer som har en egen beredskap för
brandbekämpning är nödvändigt för att tillräcklig
hänsyn ska kunna tas till vattenresurser och
recipienter som riskerar att påverkas vid brand. Även i
det saneringsarbete som sker efter avslutat
släckningsarbete är dialogen viktig för att undvika
negativ påverkan på VA-försörjningen.
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9.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i Brand- och släckvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive
tidsperiod. Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av
antal tjänster som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt
finns en del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.

Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Brand- och
släckvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.

Brand- och släckvattenplan

Uppskattad kostnad (tkr) för
åtgärder under perioden (exkl.
åtgärder som samlas i VAplanens huvuddokument, exkl.
pågående projekt)

Prel.
utfall
20182020

20212022

20232024

20252029

770

1585

1585

0

2030- Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad
(tkr) per år
Tjänster region Gotland/år
(exkl. pågående projekt)

125
1

4
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4

0

0

0,2

Uppdateringsmånad: 2022-02
Brand och Släckvattenplan: Åtgärder
Löpnummer
BSP

BSP

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för utförande och finansiering av drift och underhåll av anordningar för
försörjning av vatten för Räddningstjänsten. Utförandet sker lämpligen av personal från VA-enheten, med den
1
kunskap som behövs om ledningsnätet och andra anläggningar. Dock har VA-enheten inget juridiskt ansvar för
detta arbete och får enligt lagstiftningen inte låta kostnaderna belasta VA-kollektivet.
Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för installation av nya brandposter vid exploatering och utbyggnad av det
2 allmänna VA-nätet. Exploatören ska finansiera installation och kostnad för brandposter men installation och
inmätning ska göras av VA-enheten.
Ta fram en tydlig ansvarsfördelning och rutin för hantering av avtalsanslutningar och brandposter på enskilda nät.

BSP

3

BSP

Ta fram rutiner för kommunikation mellan Räddningstjänsten och VA-huvudmannen, inkluderande olika scenarier
4 och beredskapssituationer.

BSP

Plugga bandposter så att endast VA-huvudmannen och Räddningstjänsten har tillgång. Vattenkiosker tillgängliggör
5 större volymer vatten till enskilda, t ex i samband med evenemang.

BSP

Uppdatera regionens kartsystem (Solen/Geosecma) med information om brandposter, branddammar och
7 bevattningsdammar.

BSP

Säkerställ och upprätta rutin för dialog med Swedavia, Cementa och Försvarsmakten, samt respektive
tillsynsmyndighet,
gällande brandbekämpningens risker för känsliga recipienter och enskilda eller allmänna
8
vattentäkter.

BSP

Sammanställ områden med specifikt skyddsbehov och tillgängliggör i valt kartsystem. Räddnings- tjänsten behöver
9 ha informationen om var specifika skyddsbehov finns, t.ex. allmänna täkter som inte skyddas av
vattenskyddsområde.
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2023-2024

2025-2029

2032-

Löpande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 62181 Visby
Tel 0498-269 00 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

UPPDATERAD: 2022-04

VA-plan 2018
Dagvattenplan för Region Gotland

Hållbart omhändertagande av dagvatten
Dagvattenhanteringen på Gotland har historiskt huvudsakligen handlat om att i
rörledningar föra bort dag- och dränvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat
klimat, synen på dagvatten som en sötvattenresurs och insikt om dagvattnets påverkan
på vattenmiljön är det dags att tänka om. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. För att skapa en
hållbar dagvattenhantering på Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till
rätt ställe, vid rätt tillfälle.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Dagvattenplan för
Region Gotland som tillsammans med andra delplaner skapar en samlad VA-plan.
Ansvaret för dagvattenplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra
förvaltningar av planen. Parallellt med dagvattenplanen har en Dagvattenhandbok för
Region Gotland tagits fram. Handboken presenteras i ett separat dokument och
innehåller vägledning till regionens löpande, operativa arbete med dagvattenfrågor.
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för att de ska vara ett
användbart underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom dagvattenplanens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av dagvattenplanens åtgärder
och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En
sammanställning
av utgångsläget
och
förutsättningarna
för att ge alla
berörda samma
bildas
Daterad 2017-0821

• Tydliga riktlinjer
om vad som ska
styra arbetet med
VA-försörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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• Sammanställning
av åtgärder som
behövs för att i
enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett
önskat läge
(vision).

•

• En beskrivning
av ett framtida
läge för VAförsörjningen på
Gotland som ger
alla berörda
samma syn på
vart investeringar
och arbete ska
leda Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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1

Dagvattenplan – en del i Gotlands strategiska VA-planering
På Gotland behöver hantering av dagvatten och markavvattning förändras för att den
beslutade Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 ska bli verklighet.
Dagvattenplan för Region Gotland innehåller de huvudsakliga åtgärder som behöver ske
för att förflytta dagvattenhantering från nuvarande situation till önskat läge. I regionens
kontinuerliga arbete, liksom hos andra verksamhetsutövare, sker löpande åtgärder i drift
och underhåll av dagvattenanläggningar liksom projektering och utformning av nya
dagvattenanläggningar. Dessa åtgärder planeras och resurssätts inte i denna
dagvattenplan utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.
Som grund för åtgärderna görs en kort presentation av förutsättningarna för hantering av
dagvatten och markavvattning på Gotland. Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås
och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas
sist varje delplan.
Dagvattenplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region
Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i Figur
1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Dagvattenplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

2

Betydelsen av markavvattning för Gotlands VA-försörjning
Markavvattning, med syfte att avvattna marker, innebär att vatten som annars skulle
infiltrera ner i grundvattenmagasinet istället rinner av som ytvatten via dräneringar och
diken. Grundvattenmagasinen på Gotland är små och tillgången på grundvatten påverkas
därför snabbt om nederbörden minskar eller vatten avleds som ytvatten istället för att
infiltrera i marken och bilda grundvatten. Den enskilda dricksvattenförsörjningen och en
stor del av den allmänna dricksvattenförsörjningen på Gotland sker från grundvatten.
Länsstyrelsen på Gotland är den myndighet som är tillsynsmyndighet för
markavvattningsföretag på Gotland. Det innebär att Länsstyrelsen ansvarar för att
markavvattningsföretagen sköter sina skyldigheter så att andra intressenter inte påverkas
negativt. Regionens rådighet över frågor som rör markavvattning är liten. Förutom ett
samarbete med länsstyrelsen krävs att regionen har samarbete med markägare som
avvattnar sina marker i syfte att bättre nyttja det sötvatten som finns på ön innan det
släpps ut till havet

3

Dagvattenhantering som en resurs i samhället
Regelverk som berör hantering av dagvatten finns främst i Miljöbalken, Plan- och
bygglagen och Lagen om allmänna vattentjänster. Dock har ingen av dessa lagar
författats med syfte att reglera just dagvatten. Detta innebär att det finns både stridigheter
och luckor i regelverket. Konsekvensen blir en otydlighet i tolkningen och tillämpningen av
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lagstiftningen för verksamhetsutövare och myndigheter, överprövningar av beslut är inte
ovanliga.
Hanteringen av dagvatten i tätbyggda områden på Gotland sker till största del genom
avledning i rörledningar till närmsta recipient, eller till avloppsreningsverk om dagvattnet
är kopplat till spillvattennätet. De dagvattenanläggningar som finns idag är till stor del
gamla och inte tillräckligt dimensionerade för att klara att leda bort vatten vid kraftiga regn
och skyfall. Historiskt har tätbebyggelsen på Gotland inte varit drabbat av
översvämningar till följd av skyfall. Förändringar i regnintensitet med fler extrema
nederbördstillfällen och perioder med långvarig nederbörd innebär att belastningen på
dagvattenanläggningen ökar med ökad risk för översvämningar, särskilt i låglänta
områden eller i byggnader med källare. I de delar där dagvattnet är kopplat till
spillvattennätet innebär förändringar i regnintensitet att risken ökar för bräddning av
orenat avloppsvatten. Förtätning av befintlig bebyggelse innebär en ökad koncentration
av andel hårdgjorda ytor vilket i sin tur leder till högre flödestoppar.
Dagvatten innehåller många olika typer av föroreningar. Region Gotland har idag
bristfällig information om innehållet av föroreningar i det dagvatten som når vattendrag
och hav. Det finns idag ingen dagvattenanläggning på Gotland som har anmälts enligt
Miljöbalken. Föroreningar i dagvatten är en viktig fråga att hantera för att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomster uppnås1. Enligt miljöbalken2 ligger
ansvar för hantering, till exempel rening, av dagvatten på den aktör som bidrar till att
förorena dagvatten. För att få en rättvis fördelning av kostnader bör rening ske nära
föroreningskällan, eller förorening stoppas innan den når dagvattnet. Görs inte detta
kommer kostnaderna belasta aktörer nedströms eller samhället som helhet.
Genom att betrakta dagvatten som en resurs, istället för ett vatten som ska avledas på
enklast möjliga väg, skapas nya möjligheter. Dagvatten kan användas för att tillsammans
med växtlighet skapa estetiskt tilltalande miljöer som samtidigt jämnar ut flödestoppar och
hjälper till att rena dagvattnet innan det når vattendrag och hav. Dagvattnet kan också
vara en resurs för vattenförsörjningen om det avleds till ytor där det kan infiltrera i marken
och bilda grundvatten, istället för att avledas till vattendrag och hav.

4

Åtgärder för ett dagvattenarbete i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VAförsörjning på Gotland år 2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För att dagvattenarbetet på Gotland ska
ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås behöver
åtgärder utföras. Övergripande åtgärder visas i en sammanställning med föreslagen
tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande
planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att
påbörjas. För åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas
detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall.
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte
kommer att vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare,
markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed

1 Kommuner har en skyldighet att se till att MKN uppnås enligt miljöbalkens 5 kap 3 §.
2 2 kap 8 §

5 Region Gotland DAGVATTENPLAN 2018-11-21

även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 2.
Tidsintervall för uppstart av projekt
2018-2020

2021-2024

2025-2029

Åtgärd B

Åtgärd D

År 1
Åtgärd A

2030-

Åtgärd E
Åtgärd C

2019-2021
År 2

2022-2025

Åtgärd A

2026-2030

2031-

Åtgärd D
Åtgärd C

Åtgärd B

Åtgärd F
Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

År 3

2027-2031

2032-

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd C
Åtgärd B
Åtgärd D

Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1,2 och 3.

En övergripande beskrivning av hur Dagvattenplanens åtgärder bedöms bidra till en
utveckling av VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 följer tabell 1 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer
som återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.
Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Dagvattenplanen bidrar till en utveckling i linje
med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategier ur Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Dagvattenplanens åtgärder bidrar till
utveckling av VA-försörjningen i linje med
Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska
vara enskild och var
den ska vara allmän

Att sprida information och kunskap till
allmänheten om vad man som enskild
fastighetsägare behöver och kan göra för att ta
hand om sitt dagvatten är fokus i flera av
dagvattenplanens åtgärder. Det handlar om att
göra det lättare för den enskilde att göra rätt.

Strategi 2

Gotland ska ha en
robust
försörjning av
dricksvatten

I arbetet med dagvatten tydliggörs ambitionen
att använda dagvattnet för att förstärka
tillgången på vatten vid vattentäkter. Åtgärderna
belyser också vikten av en dagvattenhantering
som inte riskerar att påverka kvaliteten i
omgivningen, bland annat i vattentäkter,
negativt.

Strategi 3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och vårda
recipienterna

Flera av dagvattenplanens åtgärder riktar fokus
mot och att säkerställa en dagvattenhantering
som både förbättrar reningen av vatten och
vattenflöden som får så liten negativ effekt som
möjligt för såväl natur som bebyggd miljö.
Samtidigt lyfter åtgärderna vikten av att nyttja
dagvatten som en del i gestaltningen av den
bebyggda miljön. Åtgärderna berör också
frågan om markavvattning, där flera aktörer
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Strategier ur Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Dagvattenplanens åtgärder bidrar till
utveckling av VA-försörjningen i linje med
Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
utanför Region Gotlands organisation är
berörda.

4.1

Strategi 4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna
om Gotlands
vattenresurser.

Åtgärderna tydliggör Region Gotlands ansvar
för att sprida kunskap och information om
dagvatten och genom prövning och krav
tydliggöra hur dagvattenhanteringen bör se ut
för att behålla sötvattnet på ön så länge som
möjligt.

Strategi 5

Region Gotland ska
fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara
beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.

Genom att stärka arbetsprocesser och
tydliggöra ansvar för dagvatten inom Region
Gotland, och med andra aktörer, förbättras
förutsättningarna att dagvattenhanteringen
utformas på ett sätt som bidrar till en långsiktig
nytta, för VA-försörjningen, för samhället i stort
och för miljön. Den dagvattenhandbok som
tagits fram utgör en viktig grund för arbetet med
dagvatten inom regionen då den tydliggör vad
som ligger i ett gemensamt arbetssätt kring
dagvatten. Genom att fylla på handboken med
nya delar och uppdatera innehållet allteftersom
förutsättningar ändras ger den en nytta på lång
sikt.

Strategi 6

Region Gotland ska ha
god kommunikation om
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.

Åtgärder lyfter vikten av god kommunikation
internt i regionen, till exempel genom
samverkansgrupper. I åtgärderna berörs också
vikten av att jobba på ett ändamålsenligt sätt
med riktad kommunikation till boende och
verksamhetsutövare för att öka medvetenheten
kring dagvatten.

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i Dagvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av
dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.
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Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförande av de åtgärder som anges i Dagvattenplanen
för Region Gotland 2018 fördelade på respektive tidsperiod.

Dagvattenplan

Prel.
utfall
20182020

20212022

20232024

20252029

1,5

1075

1075

500

Uppskattad kostnad (tkr) för
åtgärder under perioden (exkl
åtgärder som samlas i VAplanens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

2030- Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad
(tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl
pågående projekt)
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175
0,5

4

4

1

0

0,4

Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Dagvattenplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

DVP

Genomför utbildningsdag om Dagvattenhandboken för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekni- ska
förvaltningen. Utbildningen genomförs löpande efter behov, t.ex. för att fånga upp tjänstemän som börjar i
1
regionen eller när större förändringar och kompletteringar av dagvattenhandbokens innehåll genomförs.
Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras efterhand som mer underlag tas fram.

DVP

Ta fram/uppdatera interna rutiner för regionens verksamheter för att säkerställa implementeringen av
2 Dagvattenhandbok för Region Gotland. Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvatten- planen och
kompletteras efterhand som mer underlag tas fram.

DVP

3

DVP

7 Inventera inkopplingar av dagvatten på spillvattennätet.

DVP

DVP

Lägg in information kopplat till dagvatten och markavvattning i GIS-databaserna Solen/Geosecma. Löpande arbete
där olika enheter har olika information som ska läggas in.

Lägg in resultatet från historisk analys och inventering av områden med dagvattenproblematik, kar- tering av ytliga
avrinningsvägar och översvämningskänsliga områden samt inventering av inkop- plingar av dagvatten på
8
spillvattennätet i GIS-databaserna (Solen/Geosecma). Underlag som ska nyttjas vid planering och beställning
av utredningar etc.
Använd resultatet från historisk analys och inventering av områden med dagvattenproblematik, kar- tering av ytliga
avrinningsvägar och översvämningskänsliga områden samt inventering av inkop- plingar av dagvatten på
9
spillvattennätet som grund för åtgärdsplanering inom respektive område. Underlag som ska nyttjas vid planering
och beställning av utredningar etc. (Pris varierar utifrån om- rådets storlek, förutsättningar och detaljeringsgrad).

DVP 10

Se över möjligheterna att öka infiltrationen till grundvattnet från dagvattenavledning som Region Gotlands
organisation ansvarar för.

DVP 11

Identifiera och initiera dialog med verksamhetsutövare (utanför Region Gotlands organisation) som ansvarar för
dagvattenavledning där möjlighet kan finnas att öka infiltrationen till grundvattnet.

Inled ett löpande samarbete med Länsstyrelsen med syfte att etablera rutiner som hanterar markav- vattningens
DVP 13 betydelse för VA försörjningen på Gotland. Planeringen av vatten på Gotland leds av olika aktörer vilket kräver
ett samarbete för att se helheten och inte suboptimera planeringen för olika intressens syften.
DVP 14

Kartlägg vilka områden på Gotland som i ett vattenförsörjningsperspektiv är känsliga för pågående eller
tillkommande markavvattning. Kunskap som grund för dialog med intressenter och DVP pilot- projekt/testbäddar
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2023-2024

2025-2029

2032-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Dagvattenplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

Etablera, tillsammans med länsstyrelsen, ett forum för hantering av markavvattning på Gotland med berörda
DVP 15 intressenter. Syftet är att skapa ett forum där frågor kan lyftas och lösningar tas fram och testas som beaktar
helhetsperspektivet kopplat till markavvattning, inte bara en eller delar av de intressen som finns.
Skapa innehåll på regionens hemsida för kommunikation av de delar av Dagvattenhandboken som riktas till
DVP 16 fastighetsägare, verksamhetsutövare och entreprenörer. Dagvattenhandbok tas fram paral- lellt med
Dagvattenplanen och kompletteras efterhand som mer underlag tas fram.
Ta fram informationsblad med informativ text om dagvatten samt en sammanställning kring vilka
DVP 17 rättigheter och skyldigheter man har som fastighetsägare, verksamhetsutövare, entreprenör. Dagvat- tenhandbok tas
fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras därefter med informations- bladen.
Ta fram en mall för anmälan av dagvattenanläggning där följande information ska framgå; Verksam- hetsutövare,
placering, utformning, funktion, provtagning och egenkontroll. Syftet är att underlätta för verksamhetsutövaren att
DVP 18
fullfölja sin skyldighet att anmäla dagvattenanläggning enligt 9 kap. 2 § MB samt 13 och 14 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
.
Se över delegationsordningen. Om det alltid kommer att behövas exploateringsavtal bör delegation- sordningen ses
DVP 19
över. Vid exploateringsavtal krävs i dagsläget att planen måste upp för beslut i full- mäktige.

DVP 20

Förstärka VA-avdelningen med tjänster för att stötta i arbetet med utredning och projektering av
dagvattenhanteringen.

DVP 21 Tydliggör fördelningen av kostnader för dagvattenanläggningars drift och underhåll.
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2023-2024

2025-2029

2032-

Löpande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress
62181 Visby
Tel 0498-269 00 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

UPPDATERAD: 2022-04

VA-plan 2018
Drift-, underhåll- och förnyelseplan

Plan för ett helhetsgrepp om drift, underhåll och
förnyelse av den allmänna VA-anläggningen
En väl fungerande drift, löpande underhåll och förutseende förnyelsearbete skapar
förutsättningar för att den allmänna VA-anläggningen på Gotland ska förse invånarna
med ett tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och ta hand om spillvatten och dagvatten
på ett miljö- och hälsomässigt säkert och gynnsamt sätt. Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig.
Bland annat anges att regionens VA-anläggningar inte bara ska fungera tillfredsställande
idag utan vid alla tänkbara väderscenarier i takt med att klimatet förändras. Hänsyn ska
tas till recipienternas status och de beslut som fattas ska vara långsiktigt ekonomiskt
hållbara.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Drift-, underhålloch förnyelseplan för Region Gotland, så kallad DUF-plan, som tar ett helhetsgrepp om
övergripande åtgärder för att optimera drift, tydliggöra var underhåll behövs och var fokus
behöver vara på förnyelse av VA-anläggningen. DUF-planen skapar tillsammans med
andra delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret för DUF-planen ligger hos Tekniska
förvaltningen. Övriga steg i arbetet visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att de ska vara ett användbart
underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom
DUF-planens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för
översyn av strategin. En avstämning av DUF planens åtgärder och införlivning av
åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning
av utgångsläget och
förutsättningarna för
att ge alla berörda
samma bild
Daterad 2017-08-21

• Tydliga riktlinjer om
vad som ska styra
arbetet med VAförsörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18

2 |Region Gotland DRIFT-. UNDERHÅLL- OCH FÖRNYELSEPLAN 2018-11-21

• Sammanställning av
åtgärder som behövs
för att i enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

•

• En beskrivning av
ett framtida läge för
VA-försörjningen på
Gotland som ger alla
berörda samma syn
på vart investeringar
och arbete ska leda
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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1

DUF-plan – en del i Gotlands strategiska VA-planering
Ett helhetsgrepp kring drift, förnyelse och underhåll av den allmänna VA-anläggningen, är
en viktig del i Region Gotlands arbete att hantera VA-försörjningen i enlighet med Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Åtgärderna i DUF-planen ska bidra till den
övergripande utvecklingen av den allmänna VA-anläggningen på Gotland som
presenteras i VA-plan för Region Gotland 2018.
DUF-planen visar övergripande status i den allmänna VA-anläggningen på olika delar på
Gotland. De åtgärder som föreslås visar vad som behöver göras i arbetet med drift,
underhåll och förnyelse. Allteftersom åtgärderna genomförs skapas en mer utförlig bild av
förutsättningarna vilket ger grund för planering av nästa nivå i DUF-planeringen, med fler
detaljerade åtgärder. Redovisningen av status, pågående arbete och föreslagna åtgärder
redovisas i bilaga 1 för var och ett av de 15 delområden som Gotland delats in i vid
arbetet med DUF-planen.
Parallellt med DUF-planens åtgärder sker löpande drift och underhåll av regionens
VA-anläggningar liksom projektering och förnyelse. Detta arbete planeras och resurssätts
inte i denna DUF-plan utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.
Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist i varje delplan.
DUF-planen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region Gotlands
strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Drift-, underhåll- och förnyelsesplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans
skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.

2

Löpande DUF-planering
Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018 baseras på den information
som finns tillgänglig och tar hänsyn till åtgärder som redan pågår eller är beslutade och
ska genomföras. I flera delar av den allmänna VA-anläggningen behöver arbete göras för
att tydliggöra eller komplettera nuvarande kunskap som påverkar DUF-planeringen. I
VA-verksamheten pågår arbete som startades innan Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 antogs av regionfullmäktige i december 2017. Först när
informationen kompletterats och nya åtgärder som påbörjas tar avstamp i visionen och
strategin är det rimligt att göra en mer detaljerad DUF-plan, där det finns en prioritering av
underhåll och förnyelse av olika delar i den allmänna VA-anläggningen.
För att på kort och lång sikt kunna optimera driften och säkerställa underhåll och
förnyelse i linje med vision och strategier behöver DUF-planeringen utföras i flera
omgångar. Varje omgång bygger vidare på föregående åtgärdsarbete och den samlade
information som finns tillgänglig.
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Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018 har fokus på åtgärder som
krävs för att i nästa omgång ha en grund för att inkludera mer detaljerad eller mer
komplett information i planeringen. Det finns viktiga aspekter i DUF-planeringen som inte
hanteras i denna omgång, t.ex. kemikaliehantering, energiflöden, kretsloppsanpassning,
klimatanpassning m.m. Först behöver beslut fattas angående de förändringar i den
storskaliga strukturen i den allmänna VA-anläggningen som föreslås i VA-planen och som
har direkt påverkan på vad som krävs för att på bästa sätt hantera bland annat dessa
aspekter.
En schematisk bild av Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018 och
vilka aspekter som bör adderas i den fortsatta DUF-planeringen visas i figuren nedan.
När det helhetsomfattande DUF-arbetet blir mer detaljerat når det till sist den detaljnivå
som finns i nuvarande verksamhetsplanering, men med hänsyn tagen till det nödvändiga
helhetsperspektivet som ges av Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Ju
längre ner i pyramiden arbetet når, desto mer specifika och detaljerade åtgärder
innehåller DUF-planeringen. Sannolikt växer DUF-planen fram som ett ”paraply” som
håller samman åtgärder som ska utföras på kort och lång sikt dels inom berörda
distributionsområden dels som berör hela den allmänna VA-anläggningen. När
DUF-planeringen når sitt optimala läge kan planen ersätta den verksamhetsplan som
uppdaterad årligen inom VA-enheten.

Figur 2: När helhetsomfattande drift-, underhålls- och förnyelsearbetet blir mer detaljerat når det till
sist den detaljnivå som finns i nuvarande verksamhetsplanering. Detaljnivån ökar nedåt i pyramiden

3

Delområden i DUF-planeringen
I arbetet med DUF-planen har 15 delområden identifierats utifrån hur bebyggelsen ser ut
och hur den allmänna VA-anläggningen ser ut idag och planeras att utvecklas. En karta
med delområdena nuvarande allmän VA-anläggning och utveckling av den allmänna
VA-anläggningen som pågår eller är beslutad (”planerad”) visas i figur 3. En beskrivning
av nuvarande status i den allmänna VA-anläggningen, vilka åtgärder som pågår och
planeras framåt redovisas i bilaga 1 för respektive delområde.
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Figur 3: Tillgång till kommunal VA-försörjning. Kartan visar en ögonblicksbild över statusen för ledig
kapacitet för kommunalt VA inom respektive socken. Inom färglagd socken finns mindre område
med tillgång till kommunalt vatten och/eller spillvatten.
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4

Organisation för drift, underhåll och förnyelse
På VA-avdelningen arbetar idag ca 65 personer. VA-avdelningen består av fyra enheter;


Vattenenhet



VA-underhåll



Berednings- och projekteringsenhet



Avloppsenhet

Organisationen arbetar med den löpande driften och underhållet av verk och ledningar
utifrån identifierat behov och genom årlig verksamhetsplanering och regelbundna
avstämningsmöten. Som underlag används sammanställda listor över projekt, upprättade
arbetsrutiner och arbetsbeskrivningar.
VA-verksamheten är indelad i distrikt där varje distrikt och berörda vattenverk och
avloppsreningsverk har en egen driftsplan som uppdateras årligen.

5



Dricksvattenanläggningen är indelad i norra och södra Gotland



Avloppsanläggningen är indelat i norr, söder och Visby

Försörjning av dricksvatten
En sammanfattande beskrivning av den allmänna dricksvattenanläggningen görs i detta
kapitel. I bilaga 1 redovisas status, pågående arbete och föreslagna åtgärder i den
allmänna dricksvattenanläggningen i var och ett av de 15 delområden som Gotland
delats in i vid arbetet med DUF-planen. En beskrivning av allmänna dricksvattentäkter
och vilka åtgärder som behövs kopplat till dessa återfinns i Vattenskyddsplan för Region
Gotland 2018.

5.1

Dricksvattenverk
I den allmänna VA-anläggningen finns 22 vattenverk, varav de flesta är grundvattenverk.
Två avsaltningsverk är i bruk (Kvarnåkershamn och Herrvik). Två verk renar ytvatten
(Tingstäde VV och Fårösunds VV), och ett verk i Valleviken renar vatten från ett stenbrott.
Alla vattenverk finns listade i tabell 1 (för mer information se bilaga 1) och redovisas på
karta i bilaga 1.
År 2018 är ca 60 % av Gotlands fastigheter anslutna till det allmänna dricksvattennätet.
Efterfrågan för anslutning finns över hela Gotland, främst längs med kusten, och kommer
både från ägare av befintliga bostäder och verksamheter och planerad bebyggelse.
Regionens vattenverk levererar ca 3 900 000 m3/år, men förbrukningen är inte jämt
fördelat över året utan stora säsongsvariationer finns hos de flesta verken, dock inte alla.
Högsäsong är under ca 6 veckor från midsommar och framåt då t.ex. vattenbehovet i
Visby ökar från 300 m3/h till 500 m3/h.
Många av verket fungerar generellt bra reningsmässigt men stora brister finns kopplat till
kapaciteten. Exakt vad kapacitetsbristen beror på är för de flesta verken inte klarlagt, men
bedöms främst härröra från brunnar och grundvattenmagasin, och inte själva
vattenverken. Undantag finns dock där begränsningen finns i själva verken (Herrvik).
Främst finns behov av att klargöra vilka vattentäkter och vattenverk som ska vara kvar i
den framtida allmänna VA-anläggningen.
Flera vattenverk är i behov av renovering då deras tekniska livslängd är uppnådd och de
vattentäkter som nyttjas vid flera av vattenverken har antingen behov av förnyade
brunnskonstruktioner eller har bristande kvalitet och/eller otillräcklig kapacitet. Det är inte
klarlagt vad som är den begränsande faktorn för respektive vattentäkt/vattenverk, tillgång
till råvatten i tillräcklig mängd och kvalitet, brunnarnas kapacitet eller vattenverkets
kapacitet.
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Tabell 1: Sammanställning av de allmänna vattenverkens nettokapacitet och reningsprocess. Röd =
otillräcklig kapacitet, orange = fullt utnyttjad kapacitet, gul = liten marginal (>80& av kapaciteten
nyttjas, grön god marginal = <80% av kapaciteten nyttjas.NF=Nanofilter, UF=Ultrafilter,
UV=Ultraviolettljus, GAC=Granulated Activated Carbon (granulerat aktivt kol) ,RO= Reverse
Osmosis (omvänd osmos). Tabellen visar en ögonblicksbild från 2020-10-12.

Allmänna vattenverk
Område Namn

Nuläge:
Nettokapacitet
Nettokapacitet [m³/h]
Typ av verk Reningsprocess
[m³/h]
inkl. planerade

Norr

Fårö

-2,4

-2,51

Grundvatten

Membran (förbehandling+NF),
klorering

Norr

Fårösund

14,0

8,13

Ytvatten,
Bästeträsk

Membran (UF+NF), UV,
klorering

Norr

Kappelshamn

1,55

1,33

Grundvatten Membran (NF), klorering

Norr

Lärbro

-3,3

-3,52

Grundvatten UV, luftning, hypoklorit

Norr

Martebo

0,53

0,53

Grundvatten

Norr

Slite

7,5

7,1

Grundvatten Hypoklorit

Norr

Stenkyrka
Licknatte

0,24

0,17

Grundvatten Luftning, GAC, UV, hypoklorit

Norr

Tingstäde
samhälle

0,35

-0,9

Grundvatten Hypoklorit

Norr

Tingstäde

68,3

0

Ytvatten,
Tingstäde
träsk

Kemisk fällning, sedimentering,
filtrering/Monokloridamin,
klordioxid

Norr

Valleviken

4

3,34

Ytvatten,
stenbrott

Membran (NF), klorering

Norr

Åminne

2,5

1,87

Grundvatten

Membran (NF), RO, UV,
hypoklorit, lut

Söder

Burs

0,6

0,6

Grundvatten

Membran (NF), UV, klor, pHjustering

Söder

Herrvik

9,0

8,6

Avsaltnings- Membran (UF), RO, UV,
verk
hypoklorit

Söder

Klinteby

-4,0

-4,0

Grundvatten Membran (UF), hypoklorit

Söder

Kvarnåkershamn

112

104

Avsaltnings- Membran (UF), RO, UV,
verk
hypoklorit

Söder

Lojsta

0

0

Söder

Roma

3,0

2,1

Grundvatten Membran (UF), UV, kloramin

Söder

Stånga

24

20

Grundvatten UV, klorering

Söder

Tofta

0

-4,73

Grundvatten UV (Hypoklorit möjlig)

Söder

Etelhem
Västringe

1,5

0,56

Grundvatten UV, klorering

Visby

Träkumla

3,4

3,4

Grundvatten Hypoklorit

Visby

Visby

35,3

0
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Ozon, membran (NF),
natriumhypoklorit, soda

Grundvatten Klorering, direkt ut på nätet

Grundvatten Ozon, kolfilter, UV, kloramin

5.2

Dricksvattenledningsnät
Det allmänna dricksvattennätet på Gotland utgörs av ca 645 km ledningar. Av dessa
utgörs 190 km av överföringsledningar mellan olika delar av den allmänna
dricksvattenanläggningen och 455 km av ledningsnät inom respektive
distributionsområde.
Utläckaget från nätet är generellt lågt (5 %) då mycket arbete har lagts ner på detta till
följd av den vattenbrist som rått på ön i olika tidsperioder. Visby har ett gammalt
ledningsnät som är i stort behov av underhåll och förnyelse. Arbetet försvåras av den täta
bebyggelsestrukturen med många fornminnen.
År 2016 förnyades (omläggning och renovering) enligt uppgifter från VASS 1,6 km
dricksvattenledning på Gotland vilket ger en förnyelsetakt på 424 år1. 25 serviser lades
om. Sammanlagt 25 vattenläckor uppstod på vattenledningsnätet samma år.
Underlag om vilket material ledningarna är gjorda av och ungefär när ledningarna lades
kan tillsammans med antagna uppgifter om livslängd för olika material2 ge en
fingervisning om vilka områden som behöver prioriteras för förnyelse och hur stort
förnyelsebehovet är på Gotland totalt sett. Det förekommer dock stora variationer i
livslängd för samma material beroende på hur ledningen lagts och skarvats, vilket
material som köpts in (det finns olika kvalitet av samma material) samt hur markmiljön är
där ledningen finns. Befintlig information har kompletterats med uppskattningar av vilket
årtionde ledningsnätet är byggt i respektive område.
Angivelser om ledningarnas material och anläggningsår ligger till grund för
statusbedömningen av ledningsnätet för respektive delområde. Befintlig information har
kompletterats med uppskattningar av vilket årtionde ledningsnätet byggdes för varje
delområde.
För ca 27 % av dricksvattenledningarna, vilket motsvarar ca 173 km, är både material och
anläggningsår känt. Statusen på ytterligare ca 137 km ledning har bedömts genom
uppskattning av anläggningsår utifrån när områdena bebyggdes. För 52 % av
vattenledningarna, ca 333 km ledning, har status inte kunnat bedömas då information om
anläggningsår eller områdenas bebyggelseperiod saknas eller är osäker.
Region Gotland har en upprättad VA-handbok som beskriver utbyggnad av ledningsnätet
och vilka material som ska användas både internt och externt vid projektering och
upphandling.

Figur 4: Bedömt förnyelsebehov av dricksvattenledningar

1
2

VASS-statistik 2016
Medianlivslängd från Svenskt Vattens publikation 2011-15
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6

Omhändertagande av spillvatten
En sammanfattande beskrivning av den allmänna spillvattenanläggningen görs i detta
kapitel. I bilaga 1 redovisas status och pågående arbete i den allmänna
spillvattenanläggningen i var och ett av de 15 delområden som Gotland delats in i vid
arbetet med DUF-planen.

6.1

Reningsanläggningar
I den allmänna VA-anläggningen finns 25 st avloppreningssanläggningar, både
avloppsreningsverk och enklare anläggningar såsom markbädd och biodammar. Alla
avloppreningssanläggningar finns listade i tabell 2 (för mer information se bilaga 1) och
redovisas på karta i bilaga 1.
År 2018 är ca 64 % av Gotlands fastigheter anslutna till det allmänna spillvattennätet.
Efterfrågan för anslutning finns över hela Gotland, främst längs med kusten, och kommer
både från ägare av befintliga bostäder och verksamheter och planerad bebyggelse.
Det finns generellt god kapacitet i reningsverken med nuvarande belastning. Utmärkande
är förstås den stora säsongsvariationen med flera gånger högre belastning under
högsäsong vid vissa verk.
På norra Gotland finns generellt god kapacitet i reningsanläggningarna, även under
högsäsong. Flera av reningsverken är underdimensionerade i förhållande till den
belastning som finns under högsäsong.
I Visby finns kapacitet för 60 000 pe. Belastningen under högsäsong är 48 000 pe.
I södra distriktet finns generellt god kapacitet i anläggningarna. Hemse reningsverk klarar
av normalbelastning men är underdimensionerat vid högsäsong. Detsamma gäller
Ronehamn. Här är säsongsvariationen mycket stor.
Flera reningsanläggningar är i behov av kapacitetsökning eller renovering då deras
tekniska livslängd är uppnådd. Främst finns behov av att klargöra vilka anläggningar som
ska vara kvar i den allmänna VA-anläggningen, vilken funktion de ska fylla, och vilka som
ska läggas ner.
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Tabell 2: Sammanställning av de allmänna avloppsreningsanläggningarnas tillgängliga kapacitet
och reningsprocess. Röd = otillräcklig kapacitet, orange = fullt utnyttjad kapacitet, gul = liten
marginal (>80& av kapaciteten nyttjas, grön god marginal = <80% av kapaciteten nyttjas.
MBBR = Moving Bed Biofilm Reactors. Tabellen visar en ögonblicksbild från 2020-10-12.

Allmänna avloppsreningsanläggningar
Område Namn

Nettokapacitet
(pe)

Nettokapacitet
(pe)
Reningsprocess
inkl. planerade

Norr

Fårösund

250

-689

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Kappelshamn

250

213

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Martebo

20

20

Slamavskiljare-markbädd

Norr

Roma

170

22

Mekanisk, biodammar, lagringsdammar
bevattning

Norr

Slite

4300

3800

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

Norr

Sudersand

210

210

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

Norr

Tingstäde

300

230

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Valleviken

-20

-128

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Väskinde
dammar

-50

-110

Biodammar, lagringsdammar, bevattning

Norr

Katthammarsvik

-28

-98

Mekanisk-kemisk

Norr

Västris
Tingstäde

0

0

Slamavskiljare, markbädd

Norr

Träkumla
dammar

50

50

Biodammar, lagringsdammar

Söder

Burs dammar

70

70

Biologisk

Söder

Eskelhem

150

150

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Etelhem
dammar

220

220

Biologisk-kemisk

Söder

Ljugarn

0

-580

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Klintehamn

3800

1900

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

Söder

Garda dammar

80

80

Biologisk

Söder

Havdhem
dammar

200

165

Biologisk-kemisk

Söder

Hemse dammar

0

-110

Mekanisk-biologisk. Utgående vatten som
släpps till recipient behandlas även
kemiskt. Övrigt går till bevattning.

Söder

Lye

160

160

Biologisk-kemisk

Söder

När

80

80

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Ronehamn

-30

-400

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Stånga dammar

4440

4400

Biologisk rening, bevattning

Visby

Visby

12000

7300

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk
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6.2

Slamhantering
De tidigare problemen med att bli av med slam från reningsverken är tillsvidare löst då
bönder börjar se fördelar och vinster i att använda REVAQ-certifierat slam till åkrar och
även att viss del kan användas som täckmaterial.
Vid flera av Gotlands reningsdammar återförs näringen genom bevattning av åkermark.
Idag blir flera av dammarna överfulla pga att volymen är för liten i förhållande till den
belastning som finns, inklusive tillskottsvatten till reningsanläggningarna. Lagringstiden
blir då för kort för att vattnet ska renas tillräckligt för att kunna nyttjas för bevattning.
Problemet är delvis orsakat av den processteknik som finns (eller inte finns) vid
dammarna idag och delvis orsakat av lagringsvolymen i dammarna i kombination med
tillskottsvatten.

6.3

Spillvattenledningsnät
Det allmänna spillvattennätet på Gotland utgörs av 465 km spillvattenledningar varav
190 km tryckspilledningar, 44 km LTA-ledningar och 231 km dagvattenledningar.
I flera områden finns återkommande problem med inläckage till spillvattennätet
(tillskottsvatten). Vid vissa av reningsverken är det 5-10 gånger mer avloppsvatten in till
verket vid regn jämfört när det inte regnar3. Enligt uppgifter från VASS4 bräddades
sammanlagt 12 500 m3 från spillvattennätet år 2016. Mängden var ungefär densamma
under 2015.
Angivelser om ledningarnas material och anläggningsår ligger till grund för
statusbedömningen av spillvattennätet. Befintlig information har kompletterats med
uppskattningar av vilket årtionde ledningsnätet byggdes i varje delområde.
För ca 22 % av spillvattenledningarna, vilket motsvarar ca 100 km, är både material och
anläggningsår känt. Statusen på ytterligare ca 154 km ledning har bedömts genom
uppskattning av anläggningsår. För 46 % av spillvattenledningarna, ca 215 km ledning,
har status inte kunnat bedömas då information om anläggningsår eller områdenas
bebyggelseperiod saknas eller är osäker.
Region Gotland har en upprättad VA-handbok som beskriver utbyggnad av ledningsnätet
och vilka material som ska användas både internt och externt vid projektering och
upphandling.

Figur 5: Förnyelsebehov av spillvattenledningar.

3
4

Möte på Gotland 17-11-01. Granskningskommentar 2018-03-28
VASS-statistik 2016
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6.3.1 Pumpstationer
Idag finns 143 pumpstationer på spillvattennätet. Tillsyn av dessa sker en gång per
kvartal. Det finns inte information om storleken på alla pumpstationer. Bräddning sker då
inflödet är större än pumpkapaciteten eller om pumparna inte fungerar alls, t ex vid
strömavbrott eller pga. haveri. Hur stor skada som uppkommer beror på var bräddningen
sker och hur mycket som bräddas viss tidsperiod. Tillsyn och underhåll i förebyggande
syfte minimerar kostnader och skador. Med god kunskap om pumpstationerna kan
tillsyns- och underhållsfrekvens planeras liksom reservdelshållning. Tillsynsbehovet av
avloppspumpstationerna för att undvika bräddning bedöms som litet utifrån
bräddningsvolymen.
För att ha en tillförlitlig drift och minimera onödiga kostnader är det viktigt att övervaka
pumpstationernas drift, dvs. mäta, logga och dokumentera trender av pumpat flöde (t ex
med en analog nivågivare i pumpsumpen). Trender på kostnader per pumpstation är
också viktiga att bevaka för att säkra att avloppstransportprocessen är effektiv med
hänsyn till reparationskostnader, tillsynskostnad (tidsåtgång), energiförbrukning,
inköpskostnader, m.m. Bräddningar per pumpstation måste dokumenteras och ett ökat
antal bräddningar måste initiera åtgärder. En ambitionsnivå kan vara att minska antal
bräddningar pga. s.k. inre faktorer (dvs. faktorer som går att påverka).

7

Åtgärdsbehov för DUF-arbete i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VAförsörjning på Gotland år 2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
För att arbetet med drift, underhåll och förnyelse av den allmänna VA-anläggningen ska
ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås behöver
åtgärder utföras. Som beskrivs i kapitel 2 behöver åtgärder ske på en övergripande nivå
för att komplettera informationsluckor. De beslut som fattas om inriktningen för att
utveckla den allmänna VA-anläggningen, i enlighet med VA-plan för Region Gotland
2018, är viktiga förutsättningar för kommande, mer detaljerad DUF-planering. I det som
utgör den samlade VA-planen presenteras åtgärder som krävs för att klargöra
förutsättningar för såväl fortsatt drift och underhåll som förnyelse och utveckling av olika
delar i den allmänna VA-anläggningen.
Åtgärder som syftar till att stärka skydd av allmänna dricksvattentäkter, såsom
vattenskyddsområde, skalskydd vid vattentäkter och beredskap att sanera en förorening,
hanteras i Vattenskyddsplan för Region Gotland som är en del av Gotlands VA-plan.
Här i DUF-plan för Region Gotland presenteras en sammanställning av övergripande
åtgärder avseende ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och
avloppsanläggningar. I sammanställningen visas också en föreslagen tidplan för
genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där
precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För
åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall.
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte
kommer att vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare,
markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 6.
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Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 6: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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En övergripande beskrivning av hur DUF-planens åtgärder bedöms bidra till en utveckling
av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 följer
tabell 3 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.
Tabell 3: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Drift-, underhåll- och förnyelseplan bidrar till en
utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för Hur DUF-planens åtgärder bidrar till utveckling av
Gotlands VA-försörjning 2030
VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
Åtgärder i den allmänna VA-anläggningen är på flera håll en
verksamhetsutövare på förutsättning för anslutning av fler fastigheter, antingen inom
Gotland ska veta var
verksamhetsområde eller via avtal.
VA-försörjningen ska
vara enskild och var
den ska vara allmän

Strategi 2

Gotland ska ha en
robust
försörjning av
dricksvatten

Strategi 3

Region Gotland,
Åtgärderna bidrar till en mer stabil drift av den allmänna VAboende och
anläggningen och anpassning till kommande förutsättningar,
verksamhetsutövare på vad gäller både lagkrav och klimatförändringar.
Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och
vårda recipienterna

Strategi 4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna om Gotlands
vattenresurser.

Flera åtgärder avspeglar angelägenheten att rätt vatten
kommer till rätt plats. Åtgärder som t.ex. minskar inläckage av
vatten till spillvattennätet leder till att mindre vatten belastar
ledningsnätet och avloppsreningsverken vilket är positivt för
recipienterna.

Strategi 5

Region Gotland ska
fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara
beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.

Flera av de åtgärder som rör den allmänna VA-anläggningen
handlar om att fördjupa kunskapen om förutsättningarna för
utvecklingen framåt. Detta är nödvändigt för att fortsatt arbete
leder till största möjliga nytta för såväl VA-kollektivet som för
samhället i stort och för naturen.

Strategi 6

Region Gotland ska ha
god kommunikation om
dricksvatten,
spillvatten och
dagvatten.

Åtgärder såsom till exempel rutiner som säkerställer en
tydlighet i hur arbetet med drift, underhåll och förnyelse ska
ske är en viktig del i kommunikationen internt. God
kommunikation bidrar till att det arbete som görs i olika delar
inom Region Gotlands organisation leder till ett gemensamt
mål för den allmänna VA-anläggningen.

I såväl DUF-planens åtgärder som i den övergripande VAplanen finns prioriterade åtgärder för fortsatt stabil drift och
utveckling av dricksvattenanläggningar. På flera platser
handlar det om att i första hand klargöra förutsättningarna för
VA-försörjningen innan beslut kan fattas om vilka åtgärder
som är lämpliga vid respektive anläggning.
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7.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 4 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018 fördelat på
respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en
uppskattning av antal tjänster som behövs inom Region Gotland för att genomföra
åtgärderna. Sannolikt finns en del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster
behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.

Tabell 4: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Drift-, underhålloch förnyelseplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Tabellen uppdaterad 2020

Drift- underhåll- och
förnyelseplan
Uppskattad kostnad (tkr) för
åtgärder under perioden (exkl
åtgärder som samlas i VAplanens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

Prel.
Resultat 202120182022
2020

479771 134000

20232024

20252029

87000

133000

2030- Löpande

605

Uppskattad löpande kostnad
(tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl
pågående projekt)

77150
10

12

12
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10

10

10

Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

DUFP

1

Genomförande av brunnsinventering för spillvattennätet för att få grund för prioriteringsordning för åtgärder på
ledningsnätet. Inventeringen kompletterar uppgifter om inläckage/läckor.

DUFP

2

Identifiera hur mycket arbetstid som krävs för varje distributionsområde (för de återkommande rutinerna) som
grund för verksamhetsplanering och effektivisering.

DUFP

3

Gör en grundlig analys av kostnad för att behandla och leverera dricksvatten och ta emot och behandla
spillvatten per delområde. Med den metodik som används idag påverkar personalkostnad orimligt mycket vid de
verk som har liten produktion/rening.

DUFP

4

Arbete för att minska mängden tillskottsvatten som når avloppsreningsanläggningarna.

DUFP

5

Översyn av hur rejektvatten från membrananläggningar ska hanteras i ledningsnätet, beaktar även att se till
ökade belastningar i berörda ledningsnät

DUFP

6

Modernisering av pumpar och ställverk i Langeshage. Projektering är delvis gjord men vidare arbete avvaktas.

DUFP

8

Ta fram checklista och rutin för övervakning av pumpstationers drift. Syftet är att skapa strategisk och planerad
tillsyn och underhåll av pumpstationer vilket minimerar kostnader och skador. Rutinen hanterar olika kategorier
och pumpstationer med olika tillsyns- och underhållsfrekvens, inklusive reservdelshållning.

DUFP

9

Ta fram rutin för att dokumentera bräddningar per pumpstation och planera för de åtgärder som behövs för att
minska bräddningar.

DUFP

10

Ta fram strategi och plan för hur Regionen ska arbeta för att förebygga dåliga/läckande serviser från andra
ledningsägare än regionen på spillvattennätet.

DUFP

11

Ta fram specifika projekteringsanvisningar med fokus på anläggningarnas flexibilitet med hänsyn till årstider
och var det geografiska behovet finns.

DUFP

12 Säkerställa att befintliga driftsplaner från nu tar hänsyn till VA-planen och beslutad vision.

DUFP

13 Inrättande av vattenhämtställe på Fårö/Fårösund.

DUFP

14 Inrättande av vattenkiosk på Västergarnslandet.
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

DUFP

16

Ny pumpgrupp för lokala nätet i Tofta för att via reservoaren säkerställa Toftas tillgång till dricksvatten samt för
att erhålla bättre omsättning och lättare hittar läckor.

DUFP

17

Delområde 1. Norr - Fårö: Beslut om framtida försörjning och eventuell i hopkoppling med Fårösund innan
större åtgärder vidtas i vattenverk och avloppsreningsverk.

DUFP

18 Delområde 1. Norr - Fårö: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningarna.

DUFP

19 Delområde 2. Norr - Fårösund: Se till att vattenverkets kapacitet säkerställs även vid blåst.

DUFP

20 Delområde 2. Norr - Fårösund: Renovering, underhåll av spillvattenledningarna.

DUFP

21

Delområde 3. Norr - Kappelshamn: Utredning av förutsättningar för förstärkning av råvattentillgång
vattenverkets innan större åtgärder vidtas i vattenverket.

DUFP

22

Delområde 3. Norr - Kappelshamn: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

23

Delområde 4. Norr - Valleviken: Beslut om reningsverkets framtid och fortsättning med hänsyn till bristande
kapacitet.

DUFP

24

Delområde 4. Norr - Valleviken: Beslut om vattenverkets framtid och fortsättning med hänsyn till bristande
kapacitet.

DUFP

25 Delområde 4. Norr - Valleviken: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningar.

DUFP

26

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Beslut om vattenverkens framtid och sammankoppling med hänsyn till
bristande kapacitet vid utbyggnad.

DUFP

27

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Beslut om reningsverkens framtid och sammankoppling i samband med
sammankoppling av norra Gotland.
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

2023-2024

2025-2029

2030-

Utred behov

Utred behov

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

28

DUFP

30 Delområde 7. Norr - Visby: Tingstäde VV: Ytbehandling av sedimenteringsbassänger

DUFP

32

DUFP

33 Delområde 9. Norr - Åminne: Förstärkning av kapaciteten i vattenverket.

DUFP

34 Delområde 9. Norr - Åminne: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningar.

DUFP

35

Delområde 10. Söder - Roma-Dalhem: Akut behov av ny brunn alternativt renovering av befintliga
råvattenbrunnar.

DUFP

36

Delområde 10. Söder - Roma-Dalhem: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

37

Delområde 11. Söder - Katthammarsvik-Herrvik: Närmare översyn av underhållsbehov för
dricksvattenledningar.

DUFP

39

Delområde 12. Söder - Tofta-Klintehamn: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar
och spillvattenledningar.

DUFP

40

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Ljugarn ARV: Få upp kapaciteten till 3000 p.e. genom att använda
bärarmaterial samt upprätta ett nytt tillstånd.

DUFP

42 Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Beslut om Ronehamn ARVs framtid kopplat till bristande kapacitet.

DUFP

43

Delområde 7. Norr - Visby: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.
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Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

DUFP

44

Delområde 14. Söder - Etelhem: Beslut om Ethelhems avloppsreningsverk framtid. På sikt ev sammankoppling
mot Lye (Ljugarn-Hemse)

DUFP

45

Delområde 14. Söder - Etelhem: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

46

Delområde 15. Söder - Burs: Översyn varför fosforhalten ut från dammarna är för hög, samt underhållsplan
framåt. På sikt sammankoppling med Stånga.

DUFP

47

Delområde 15. Söder - Burs: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

48 Förnyelse av ledningsnätet.
Nya uppdrag 2018 o 2019

DUFP

49 Mikrobiella barriärer till Stånga, Slite o Åminne

DUFP

55 Ombyggnad Katthammarsvik ARV

DUFP

58 Ledning Alva-Stånga

DUFP

59 Ledning Garda-Ljugarn

DUFP

64 Ledning Klinte Sicklings till Klinte OK/Preem

DUFP 65a Ledning Sanda Stenhuse till Västergarn

DUFP 65b Ledning Västergarn till Tofta Vattenverk

DUFP

66 Ombyggnad Tofta Vattenverk
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022
Nya uppdrag 2020 o 2021

DUFP

67 Mikrobiella barriärer till Träkumla, Väskinde, Martebo och Tingstäde

DUFP

68 Fårösund ARV, överbyggnad bassänger (arbetsmiljöåtgärd)

DUFP

69 Visby ARV betongskada i bassäng

DUFP

70 Reservkraft till Slite ARV

DUFP

71 Reservkraft till Lärbro VV

DUFP

72 Svavelväte problem Roma Kyrkby och södra linan

DUFP

73 Bygga ut extra bassäng Klintehamn ARV

DUFP

74

Ledning från Alva dammarna till Silte, så vid överfyllda dammar kan det pumpas till Klintehamn ARV istället
för att bräddning.

DUFP

75

Delområde 4. Norr - Valleviken: Valleviken reningsverk tillfällig åtgärd för att säkra kapaciteten tills permanent
åtgärd är på plats, (Resultat av DUFP-23)

DUFP

DUFP

Delområde 5: Norr – Norra Gotland: Utreda hur annan råvattenkälla (vatten från kalkbrott tillhörande Norrkalk)
80 kan används som förstärkning till grundvattnet från Lärbro. Därefter söka nödvändiga tillstånd och Lärbro
vattenverk ska i s f byggas ut på samma plats eller byggas nytt på annan plats.
Delområde 5: Norr – Norra Gotland: Samarbete/dialog hur annan råvattenkälla (länshållningsvatten från
81 kalkbrott) kan används som kompensation för grundvattnet från Filehajder. Nytt vattenverk ska byggas av
Cementa.
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress
62181 Visby
Tel 0498-269 00 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

UPPDATERAD: 2022-04

VA-plan 2018
Innovationsplan för Region Gotland

Plan för innovation i VA-försörjningen
Gotlands har speciella förutsättningar för vattenförsörjning och omhändertagande av
spillvatten, med en säregen geologi, stora årstidsvariationer i behov och läget som en ö,
utan närliggande kommuner att samverka med. Detta medför en drivkraft för att skapa
innovativa lösningar, där de speciella förutsättningarna vänds från utmaningar till
möjligheter. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 som antogs av
Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. Människors innovationsförmåga är en
resurs som skapar värde för Gotlands VA-försörjning. Innovativa lösningar som värnar
naturens resurser och bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Innovationsplan för
Region Gotland och visar vilka initiativ och engagemang som Region Gotland önskar
driva eller bidra i, för att skapa bättre förutsättningar för VA-försörjningen och samtidigt
värna naturens resurser. Innovalösningar som är nya för Gotland, eller nya på en
nationell eller internationell nivå. Innovationen kan gälla förbättrade förutsättningar eller
ny teknik kopplat till dricksvatten, spillvatten, dagvatten eller organisatoriska aspekter
såsom till exempel samarbete och kommunikation.
Innovationsplanen skapar tillsammans med andra delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret
för Innovationsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra delar av
regionens organisation av planen. Övriga steg i VA-planeringen visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att de ska vara ett användbart
underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom
Innovationsplanens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för
översyn av strategin. En avstämning av Innovationsplanens åtgärder och införlivning av
åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning
av utgångsläget och
förutsättningarna för
att ge alla berörda
samma bild
Daterad 2017-08-21

• Tydliga riktlinjer om
vad som ska styra
arbetet med VAförsörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18

2 | Region Gotland INNOVATIONSPLAN 2018-11-21

• Sammanställning av
åtgärder som behövs
för att i enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

•

• En beskrivning av
ett framtida läge för
VA-försörjningen på
Gotland som ger alla
berörda samma syn
på vart investeringar
och arbete ska leda
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18

Innehållsförteckning
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Framgångsfaktorer för VA-innovation på Gotland
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4

Nyligen avslutade VA-innovationsprojekt

7
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Åtgärder för VA-innovation i linje med strategierna

9

5.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
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11

1

Innovation för att skapa möjligheter
Innovation handlar om “förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer,
tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller
ändamålsenlighet”1. Det kan innebära att hitta nya perspektiv på redan existerande
problem, kanske genom att koppla samman befintliga tekniker och system på nya sätt.
Det kan också handla om att styra om verksamheten för att nå ett bättre resultat för
slutanvändaren. Eller att hitta nya eller bättre samverkansformer, till exempel mellan olika
aktörer som berörs av VA-försörjningen, både inom och utanför Region Gotlands
organisation.
På Gotland finns redan en stark drivkraft hos olika aktörer att bidra till innovativa
lösningar som har beröring med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Flera initiativ som
genomförts eller som pågår sker i det privata näringslivet, i ideella sammanhang eller hos
privatpersoner. Även Region Gotland har en historik av att delta i eller driva
innovationsprojekt. Ofta sker innovationen som ett samarbete mellan flera olika aktörer,
vilket ger en extra drivkraft och nytta för fler.
Innovation i samband med VA-planen innebär att berörda delar inom Region Gotlands
organisation, tillsammans med varandra eller med externa aktörer, lyfter blicken ovan
förvaltning med löpande drift och underhåll av befintliga lösningar för att skapa nya
möjligheter som gynnar människa, miljö och ekonomi.
Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist i varje delplan.
Innovationsplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region
Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i Figur
1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Innovationsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

2

Framgångsfaktorer för VA-innovation på Gotland
God omvärldsbevakning, för att ta del av goda och mindre goda exempel från andra
aktörer och därigenom få idéer för hur innovation kan införas på Gotland i bibehållen eller
förändrad form är en nyckel för framgångsrikt innovationsarbete. Idag upplever
tjänstemän i regionen att omvärldsbevakning är en del av var och ens tjänst. Dock är det
svårt att ta steget från idé till analys av genomförbarhet och vidare till plan för
genomförande och faktiskt genomförande. Deltagande på studiebesök och konferenser
samt branschmedia är idag de vanligaste kanalerna för omvärldsbevakning. Även
Almedalsveckan har en viktig funktion för organisationens omvärldsbevakning.

1

Innovationsradet.se
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Deltagande i nätverk där det går att utbyta tankar, erfarenheter, kunskap och skapa
samarbeten med aktörer i samma bransch eller i andra branscher gynnar
innovationskraften i den egna organisationen. De nätverk som Region Gotland nyttjar
idag för frågor som rör VA-försörjning är bland annat branschforumen Svenskt Vatten och
Avfall Sveriges olika nätverksgrupper. Ett relativt nytt nätverks- och samverkansforum där
Region Gotland ingår tillsammans med Uppsala Universitet och Länsstyrelsen är Blått
centrum2 som driver utvecklingsprojekt i egen regi eller i partnerskap med andra och ger
vägledning och stöd av projektidéer.
En lyckad innovationsresa, från idé till bekräftad nytta för ändamålet, är beroende av en
arbetsprocess där det redan i idéstadiet finns en tydlig tanke om hur innovationen ska
landa i en lyckad del i den löpande verksamheten. Finns ingen mottagare för
innovationsprojektets goda resultat finns inte heller någon nytta med innovationen, även
om projektet i sig varit lyckat.
Arbetsprocessen startar med förberedelser för att kunna presentera en innovationsidé.
Viktiga delar i arbetsprocessen handlar om hur beslutsfattande grupper (tjänstemän och
politiker) kvalificerar idéer till vidareutveckling och hur separata initiativ som ska
genomföras prioriteras, leds och utvärderas. Arbetsprocessen och innovationsarbetet bör
utvärderas utifrån kriterier som beaktar såväl operationell som strategisk nivå. Genom att
involvera berörda aktörer redan i idéprocessen ökar möjligheterna för ett
innovationsprojekt som ger bestående mervärden för människa, miljö och ekonomi, både
inom och utanför Region Gotlands ansvarsområden. Kommunikation med andra, som
kan berika innovationen, är en grundläggande faktor genom hela innovationsresan, från
omvärldsbevakning och idéskapande till genomförande och uppföljning.
En förvaltningsövergripande grupp eller roller i organisationen med ett uttalat ansvar,
mandat och resurser för att driva innovation är en förutsättning för att en organisation,
som till stor del har fokus på förvaltning, ska lyckas med innovationsresan. Avsaknad av
personella resurser för att samla ihop och vidareutveckla innovativa idéer som
uppkommer inom och utanför Region Gotlands organisation, gör att många innovationer
idag stannar på idéstadiet.
En tydlighet i vad syftet är med innovationer inom VA-försörjningen, dvs vad i
verksamheten eller dess förutsättningar som skulle behöva förändas med hjälp av
innovation, gör att värdefull tid och energi läggs på rätt saker. Samtidigt är tydligheten, ett
stöd för beslutsfattande grupper att prioritera vilka idéer som ska realiseras och att tilldela
resurser för vidareutveckling. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 är en
viktig grund för att skapa tydlighet i prioriterade områden för innovation.
Avgörande för att lyckas skapa VA-innovationer med betydande förbättringar av kvalitet,
effektivitet eller ändamålsenlighet är att ha en tillåtande kultur, där alla medarbetare och
beslutsfattare uppmuntras att vara delaktiga i innovationen, bland annat genom att
komma med innovativa idéer och får hjälp att analysera genomförbarheten. Därtill krävs
mod hos beslutsfattare att våga implementera innovativa lösningar i VA-försörjningen.

3

Pågående VA-innovationsprojekt
Testbädd på Storsudret
På södra Gotland genomför IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt som omfattar
projektering och finansiering av en geografiskt avgränsad testbädd för utveckling,
testning och utvärdering av innovativa, hållbara tekniker och system som möjliggör en
framtida hållbar vattenförsörjning. Det ska även innebära att göra Storsudret
självförsörjande på vatten. Projektet finansieras delvis av Vinnova, men ingår också i ett
större EU-finansierat projekt med fokus på cirkulära lösningar inom vatten och energi.
Syftet är att skapa en verklig och fullskalig öppen testmiljö på Gotlands sydligaste spets,
Storsudret, för resurseffektiva lösningar som ökar grundvattenbildning och tryggar vår
framtida vattenförsörjning. Samtidigt kommer testbädden att stärka möjligheterna för
2 Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

5 | Region Gotland INNOVATIONSPLAN 2018-11-21

svenska små och medelstora företag att utvecklas inom en nationellt och globalt starkt
växande marknad som drivs av tilltagande vattenbrist.
Projektets mål är att skapa en attraktiv plats för utveckling och verifiering av
resurseffektiva vattenproducerande system som ökar svenska företags
konkurrensförmåga inom vattenområdet. Projektet startade 2017 och pågår till 2022.

Hållbar vattenanvändning för ny industriell utveckling
Syftet med projektet inom hållbar vattenanvändning för ny industriell utveckling på
Gotland är att ta fram beslutsstöd för utvärdering av olika systemlösningar och
samverkansformer som främjar en cirkulär ekonomi och som ger företag med industriella
processer möjlighet att fatta informerade beslut om hållbar vattenanvändning. Deltagare i
projektet är bland andra RISE (Research Institute of Sweden), Chalmers Tekniska
Högskola, Länsstyrelsen, SGU, Region Gotland och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyttan i företagen förväntas bli:


Ökad samverkan mellan företagen och med andra delar av samhället kring
hållbar vattenanvändning



Ökade konkurrensfördelar genom förbättrad och hållbar produktion/tillverkning



Ökade möjligheter till nyetablering av företag p.g.a. stöd för hållbara
vattenförsörjningslösningar

Bakgrunden till projektet är att det saknas stöd och underlag för att kunna fatta
välinformerade och hållbara beslut. För företag med industriella processer saknas bland
annat information kring kostnader och nyttor med olika systemlösningar som
vattenbesparande teknik, teknik för återanvändning av processvatten, teknik för
separering av olika vattenkvaliteter samt teknik för insamling, lagring och tillgodogörande
av dräneringsvatten, regnvatten, saltvatten och andra underutnyttjade vattenresurser. Det
saknas även modeller för hur företagen kan samverka med varandra och med andra
delar av samhället kring sådana systemlösningar, och det saknas beslutsstöd för
långsiktigt hållbara vattenförsörjningslösningar vid nyetableringar av industriföretag
utanför verksamhetsområden för vatten.
Projektet startade 2017 och beräknas pågå i nästan 2 år.

Återanvändning av renat spillvatten för bevattning av åkermark
Region Gotland arbetar för att få lantbrukare att bygga dammar i anslutning till regionens
avloppsreningsverk. I dammarna ska lantbrukarna kunna hämta renat spillvatten för
bevattning av åkermark.

Förstärkt grundvattentillgång
SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka
grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten.
Resultaten i rapporten från 2017 pekar på goda möjligheter att öka grundvattenbildningen
vid ett antal vattentäkter, främst genom infiltration.
En förutsättning för flera av de framtida möjliga infiltrationsanläggningarna är att det finns
möjlighet att magasinera vatten i landskapet. För det krävs det i regel våtmarker eller
andra former av vattenreservoarer i anslutning till anläggningen. I flera fall är också nya
brunnslägen en förutsättning för att förslagen ska fungera optimalt. Att göra den här typen
av bedömningar kräver dock stor kännedom om de platsspecifika förutsättningarna. För
samtliga utpekade vattentäkter krävs därför ytterligare platsundersökningar för att
säkerställa att de föreslagna åtgärderna är lämpliga.
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I det fortsatta arbetet avseende förstärkt grundvattentillgång genom infiltration ska
lämpliga platser väljas och finansiering sökas.

Kampanjen Spara vatten
Teknikförvaltning inom Region Gotland driver kampanjen ”Spara vatten i vått och torrt” för
att sprida kunskap om att vatten är vårt viktigaste livsmedel, som man måste spara på.
Kampanjen beskriver även varför det är vattenbrist och vad man kan göra för att spara på
vatten. Information om kampanjen finns på www.gotland.se/ sparavatten.

Fördröjning och återcirkulation av dagvatten
Region Gotland verkar för återcirkulation av dagvatten bland annat genom att ställa krav i
markanvisningar och exploateringsavtal. Två av utvärderingskriterierna i markanvisningen
för A7-området var hållbarhet och gestaltning, där Region Gotland bland annat ställde
krav på anläggande av dagvattenmagasin. I Gråboområdet används infiltration av
dagvatten som ett sätt för att både rena dagvattnet och för att förstärka infiltrationen till
Skogaholms vattentäkt.

Råvatten från kalkindustrin
Region Gotland undersöker förutsättningarna och möjligheterna att nyttja
dräneringsvatten och länsvatten från aktiva kalkbrott för att förstärka tillgången på
råvatten för dricksvattenproduktion. Dialog pågår med Cementa och Nordkalk avseende
möjligheten att erhålla råvatten från kalkbrott på norra Gotland. Förutom mängd och
kvalitet på det vatten som finns att tillgå behöver Region Gotlands rådighet över vattnet,
dvs rätt att använda vattnet, samt möjligheten att säkerställa ett starkt vattenskydd
klargöras.

4

Nyligen avslutade VA-innovationsprojekt
Vatten på Gotland3
Vatten på Gotland består av olika delprojekt som sätter fokus på några av de viktigaste
vattenfrågorna för Gotland. Delprojekten handlar bland annat om dialog kring
vattenskydd, kretsloppslösningar för avlopp och övergödda havsvikar. Vatten på Gotland
drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med Region Gotland och har fått
3

www.vattenpagotland.se
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ekonomiskt bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Delprojekten genomfördes under
perioden 2014-2017.
Flera av delprojekten drivs i samarbete med andra aktörer, exempelvis Sportfiskarna,
LRF och Uppsala universitet, Campus Gotland. En sammanfattning om de delprojekt som
har direkt koppling till VA-planering följer nedan.

Ramprojekt - Projektledning och kommunikation
Ramprojektet för Vatten på Gotland har varit sammanhållande och stödjande för de sju
delprojekten. En del av projektet har varit den årliga konferensen Gotlands vattendialog.
En viktig och stor effekt av projekten är att samverkan i vattenfrågor mellan Region
Gotland och Länsstyrelsen har utvecklats, stärkts och blivit en naturlig del av Gotlands
vattenarbete.

Dialogprocess för vattenskyddsområden
I projektet Dialogprocess för vattenskyddsområden har en informationsbroschyr, en
handledning för hantering av olika intressen och perspektiv inom vattenskyddsområden
och en sammanställning av samlade erfarenheter och framtida rekommendationer tagits
fram.
Under 2017 gjordes en samhällsekonomisk analys av ett modellområde, Roma, för
vattenskydd. Syftet var att få bättre kunskap om de samhällsekonomiska kostnaderna
respektive nyttorna som följer av ett införande av vattenskyddsområde.
Arbete med en regional vattenförsörjningsplan påbörjades under projekttiden.

Kretslopp vid nybyggnation
Syftet med projektet Kretslopp vid nybyggnation var att utreda förutsättningar för lokalt
omhändertagande av avfall från primärt slutna tankar för wc-spillvatten. Projektet var
indelat i tre olika delar:


Informationsmaterial ”Planera för kretslopp” och VA-taxa



Slamtömning och lokalt omhändertagande



Fårö slamanläggning, upprustning och nybyggnation

2014 genomfördes en förstudie, som grundligt gick igenom förutsättningar och för- och
nackdelar med olika alternativ för kretsloppsanpassade lösningar. Förstudien ledde till att
projektet gick in i en förberedelsefas inför att bygga en hygieniseringsanläggning för urin
på Fårö i anslutning till en befintlig anläggning för mottagande av avlopp. Återkommande
problem med vattenbrist på Gotland ledde dock till en omprioritering av VA-projekt och
projekteringen av anläggning fick därför avbrytas. Analyser av metallinnehållet av
slammet från Fårö visade höga värden av både zink och koppar, vilket omöjliggjorde
spridning av slammet till åkermark. Så länge detta är ett faktum, måste det förebyggande
arbetet med att få ned metallinnehållet i slammet prioriteras.
Frågeställningarna i projektet vidgades även till slam från kommunala avloppsreningsverk
och inte bara slam från enskilda hushåll.

TIVA – Informationsmaterial om drickvattenförsörjningslösningar
Informationsmaterial om dricksvattenförsörjningslösningar har tagits fram. Ett antal
tillsynsfrågor kring objekt i form av borrhål knutna till enskild vattenförsörjning och
bergvärme har utretts. Förslag till förändrad tillsynsmetodik har utarbetats och förankrats i
första hand inom enheten för miljö- och hälsoskydd vid samhällsbyggnadsförvaltningen
inom Region Gotland.
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Avloppsvatten för bevattning
Projektet Avloppsvatten för bevattning har anlitat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för
att ta fram ett kunskapsunderlag avseende kvalitetsaspekter för användning av
avloppsvatten för bevattning. Rapporten innehåller en bedömning av lagringstidens
inverkan på avloppsvattnets kvalitet för bevattning av stråsäd, potatis, oljeväxter och vall.
Internationella normer för bevattningsvattnets kvalitet beskrivs också. Som underlag för
bedömningen av lagringstidens inverkan på den hygieniska kvaliteten har utdrag ur
miljörapporter för perioden 2000-2010 från lagringsdammarna i Hemse använts.
Det framtagna kunskapsunderlaget ger en ny grund för att diskutera lagringstidens längd
och dess inverkan på avloppsvattnets hygieniska kvalitet.

5

Åtgärder för VA-innovation i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för
VA-försörjning på Gotland år 2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Åtgärder som skapar gynnsamma förutsättningar
för innovation eller förslag på innovationsprojekt visas i en sammanställning med
föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en
rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden är
planerad att påbörjas. För åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är
möjlig visas detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall.
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte
kommer att vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare,
markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 2.

Tidsintervall för uppstart av projekt
2018-2020

2021-2024

2025-2029

Åtgärd B

Åtgärd D

År 1
Åtgärd A

2030-

Åtgärd E
Åtgärd C

2019-2021
År 2

2022-2025

Åtgärd A

2026-2030
Åtgärd D

Åtgärd C
Åtgärd B
2020-2022

2031-

Åtgärd F
Åtgärd E

2023-2026

År 3

2027-2031

2032-

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd C
Åtgärd B
Åtgärd D

Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1,2 och 3.
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En övergripande beskrivning av hur Innovationsplanens åtgärder bedöms bidra till en
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 följer tabell 1 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Innovationsplanen bidrar till en utveckling i
linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Innovationsplanens åtgärder bidrar till utveckling av
VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VAförsörjningen ska vara
enskild och var den ska vara
allmän

Innovationer som prövas och utvärderas för det allmännas
intresse kan ofta skalas ner för att vara intressanta lösningar
för enskilda fastighetsägare och för tillämpning i gemensamt
ägda VA-anläggningar. Innovation kan också handla om i
vilken ägandeform VA-anläggningar skapas och drivs.

Strategi 2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Det finns flera innovationsprojekt som syftar till att skapa
långsiktiga lösningar som förstärker tillgången på vatten i
vattentäkterna, ofta genom samarbete mellan flera olika
samhällsintressen. Det skapar en tryggare tillgång på sötvatten
för produktion av dricksvatten utan att det ena intresset får stå
tillbaka för det andra.
Innovationsprojekt kan göra samexistens mellan VA-intresset
och andra intressen möjlig, på platser där detta idag är en
svårighet. Innovation som gynnar förutsättningarna för
dricksvattenförsörjning bör även fortsättningsvis vara ett viktigt
fokus för regionens engagemang.

Strategi 3

Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

Innovationer bidrar till att vattenflöden som är påverkade av
människan får så liten negativ effekt som möjligt för såväl natur
som bebyggd miljö. Det handlar om allt från småskaliga lösningar
som fastighetsägare kan göra på sin egen tomt till större
systemlösningar som förbättrar reningen av vatten innan det
släpps tillbaka till naturen.

Strategi 4

Region Gotland, boende,
besökare och
verksamhetsutövare ska
värna
om Gotlands vattenresurser.

Flera innovationsprojekt syftar till att minska nyttjandet av
naturens vattenresurser och där vatten ändå används, föra
tillbaka det till kretsloppet på land så att det sötvatten som
finns på ön stannar längre innan det rinner ut i havet.

Strategi 5

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Tydliggörande av hur innovationsarbetet ska bedrivas inom
Region Gotland, och med andra aktörer, förbättrar
förutsättningarna att tid, pengar och engagemang som ägnas
innovation bidrar till en långsiktig nytta, för VA-försörjningen,
för samhället i stort och för miljön.

Strategi 6

Region Gotland ska ha god
kommunikation om
dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Genom innovativa lösningar, såsom digitala plattformar och
fysiska besök på platser som utgör goda exempel, kan
kunskap och information om VA-försörjningen spridas till
boende, verksamhetsutövare och besökare på nya, mer
ändamålsenliga sätt.
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5.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i Innovationsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av
dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skede av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.
Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförande av de åtgärder som anges i Innovationsplan för
Region Gotland fördelade på respektive tidsperiod.

Innovationsplan

Uppskattad kostnad (tkr) för
åtgärder under
perioden (exkl. åtgärder som
samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl.
pågående projekt)

Prel
resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

5 600

15 500

7 700

19 350

2

5

5

5

Uppskattad löpande kostnad
(tkr) per år
Tjänster region Gotland/år
(exkl pågående projekt)
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2030- Löpande

Uppdateringsmånad: 2022-02
Innovationsplan: Åtgärder
Löpnummer

2021-2022
Genomför en workshop med politiker och tjänstemän som varit involverade i arbetet med VA-planen i syfte att
utveckla innovationsidéer och diskutera fortsatt arbete efter avslutade innovationsprojekt (t.ex. Vatten på Gotland
och Hållbar vattenanvändning). Under åren har många workshops och innovationer genomförts. Innovation är ett
ständigt pågående arbete.
Skapa ”VA-innovationsråd” i Region Gotlands organisation med brett deltagande från förvaltningen och med
deltagande från politiken. VA-innovationsrådets syfte och arbete behöver definieras men bör som övergripande
syfte verka stödjande och drivande i innovationsarbetet kopplat till VA-försörjning. VA-innovationsrådet ska ha tid
och resurser avsatta för att lyfta blicken från förvaltning till innovation.

1

IP

2

IP

3

Möjliggör ett forum ”Innovationslab”/Innovation@Gotland” där VA-innovationsrådet sprider erfarenheter och
kännedom om innovationsprojekt i organisationen och möjliggör engagemang och deltagande från fler aktörer,
även utanför Region Gotlands organisation, t.ex. Blått Centrum Gotland.

IP

4

Skapa en arbetsprocess som gynnar innovation, från idéstadie till uppföljning och implementering i verksamheten. Bland annat behövs en tydlig kanal till VA-innovationsrådet för att samla omvärldsbevakning och ta
vara på de goda idéer som finns i organisationen. Priotitering av vilka frågor som ska hanteras i innovationsarbetet
är en del i arbetsprocessen.

IP

5

Ta fram en rutin för hur Region Gotland ska utvärdera, vidareutveckla eller implementera resultatet av de
innovationsprojekt som pågår och där regionen är en del av genomförandet.

IP

6

Ta fram ett koncept/program för tydlig kommunikation om goda exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten,
t.ex. genom att uppmärksamma och skapa möjlighet att besöka privat tomtmark där dag- vatten tas omhand som en
resurs och nyttjas för bevattning.

7

Skapa en digital plattform (”Gotlandsvatten”) via regionens hemsida där VA-försörjning kan kommuniceras i ett
sammanhang som utgår från de som har behov av VA-försörjning och inte hur ansvaret för frågan är uppdelad
mellan förvaltningen i Region Gotland eller hos andra myndigheter.

IP

8

Ta fram råd och goda exempel avseende privata små lösningar för dricksvattenbrunnar och dagvattenanläggningar som kan nyttjas både vid byggärenden och i befintlig bebyggelse. Använd tidigare framtaget
informationsmaterial från Vatten på Gotland.

IP

9

Utse ett testområde för implementering av en modell för privat utbyggnad av VA-ledningsnät som ansluts till den
allmänna VA-anläggningen via avtal och som regionen ev sedan tar över. Implementera modellen i dialog med
testområdet och under rådgivning från VA-huvudmannen i Region Gotland.

11

Utse ett testområde för alternativ brunnskonstruktion som syftar till att nyttja de förutsättningar för grundvattenuttag som ges av Gotlands säregna geologi. Förslag på område är t.ex. Kappelshamn. Utifrån resultatet av
innovationsprojektet utvecklas riktlinjer/råd för brunnsbyggnation på Gotland som kan nyttjas i både allmän och
enskild vattenförsörjning.

IP

Tidplan

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

IP

IP

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

IP

13

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022
Se över, och vid behov ändra, rutinerna för Region Gotlands upphandling i frågor som berör VA-försörjning så att
upphandlingen omfattar funktioner, inte produkter eller ett fiktivt antal timmar. Det frigör kreativitet och
innovationskraft hos leverantörer av varor och tjänster vilket skapar gynnsamma förutsättningar för att erhålla ett
större värde för den investering regionen gör.
Nya uppdrag 2018 o 2019

IP

16

Testbädden Storsudret, två projekt om cirkulär användning av vatten med IVL - Vinnova och EU/NextGen.
Innefattar lagring av vatten i befintligt träsk, återvinning av avloppsvatten, solenergi, rening av ytvatten till
dricksvatten, anläggning av grundvattendammar, medborgardialog, utveckling av AR-app för kommunikation mm.
Nya uppdrag 2020

IP

17

Dubbla rör, Gråvatten och svartvatten, test i Visborg.
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Plan för en hållbar VA-försörjning på Gotland
Att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten till Gotlands invånare,
verksamhetsutövare och besökare är en grundförutsättning för samhället. Att kunna ta hand om
spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt är nödvändigt för att säkerställa välbefinnande
både hos människor och miljö. Med ett förändrat klimat och en planerad exploatering av bebyggelsen
på Gotland påverkas förutsättningarna att förse invånarna med dricksvatten och att omhänderta
spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt.
Möjligheten att försörja nuvarande och tillkommande invånare och besökare med vatten har under de
senaste åren varit en utmaning på stora delar av Gotland. Bristen på vatten är idag en begränsande
faktor för exploatering och utveckling av bebyggda områden. Flera av anläggningarna som används
för försörjning av dricksvatten och hantering av spillvatten byggdes för flera decennier sedan har inte
längre tillräcklig kapacitet för nuvarande eller kommande behov. I vissa av de äldre anläggningarna
krävs omfattande åtgärder för att dagens krav på dricksvattenkvalitet och rening av spillvatten ska
uppfyllas. På en del platser där privatpersoner idag har ansvar för försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten finns inte tillräckliga förutsättningar för att tillgodose människornas
behov och samtidigt värna om miljön.
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas med ett gemensamt namn för VA‑försörjning, vilket
innebär försörjning av vatten och avlopp. Arbetet med VA-försörjning på Gotland har ett tydligt mål,
vilket finns formulerat som ”Vision för Gotlands VA-försörjning 2030” som antogs av Regionfullmäktige
i december 2017:

År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten hållbara samhällsfunktioner på Gotland.
Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och
människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten möter sociala
och ekonomiska intressen.
De lösningar som krävs för att nå visionen är komplexa och samarbete är en nödvändighet. Region
Gotland tar därför helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en VA‑plan för Region Gotland som tillsammans
med underliggande delplaner skapar en samlad VA-plan. Tidigare har en Nulägesbeskrivning
sammanställts och en VA-strategi antagits av Regionfullmäktige, se figuren nedan.
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för att de ska vara ett användbart underlag i
regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom VA-planens åtgärder
genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning
av VA-planens åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.
Ansvaret för VA-planen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra förvaltningar av
innehållet.
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1

En samlad VA-plan för utveckling av Gotlands VA-försörjning
Somrar med vattenbrist, åldrande tekniska anläggningar, enskilda brunnar och
avloppsanläggningar som inte ger en tillfredsställande situation och planer för fortsatt
utveckling av bebyggelsen är några av de förutsättningar som behöver hanteras på
Gotland. Inom Region Gotlands organisation berörs många olika förvaltningar av arbetet
att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten och ett ändamålsenligt
omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Bland allmänheten berörs alla som har
en egen vattenbrunn eller egen anläggning för rening av spillvatten eller
omhändertagande av dagvatten.
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas med ett gemensamt namn för
VA‑försörjning, vilket innebär försörjning av vatten och avlopp. De åtgärder som görs och
som behövs även framåt är dels av akut karaktär för att snabbt avhjälpa ett problem eller
på kort tid möjliggöra en utveckling, dels av mer långsiktig karaktär för att på sikt
säkerställa en trygg och säker VA-försörjning.
Det delade ansvarsförhållandet som råder för VA-försörjningen och de geografiskt
ojämna förutsättningarna som finns för att ordna en hälso- och miljömässigt godtagbar
VA-försörjning kräver inte bara ett helhetsgrepp om frågan utan även att blicken lyfts från
detaljerna till ett helikopterperspektiv, vars viktigaste syfte är att uppnå en övergripande
balans. VA-planen handlar därför om att skapa balans. Balans mellan vad som är
önskvärt och vad som är möjligt med hänsyn till människor, miljö och ekonomi, om balans
mellan att utveckla VA-försörjningen som enskilda lösningar eller att skapa nya
verksamhetsområden. Det handlar också om att uppnå en balans mellan åtgärder av akut
karaktär och åtgärder som på sikt säkerställer och utvecklar VA-försörjningen.
VA-planen handlar också om att skapa tydlighet. Tydlighet i hur VA-försörjningen ska
utvecklas på Gotland, både i områden som har allmän VA-försörjning och överallt där VAförsörjningen idag sker genom enskilda anläggningar. Tydligheten består också i vad som
ska göras för att utveckla VA-försörjningen, hur angeläget det är att förbättra
förutsättningarna på olika delar av Gotland och var ansvaret ligger för arbetet.
För den VA-försörjning där teknikförvaltningen i Region Gotland har ansvaret för VAförsörjningen har mycket arbetet ägnats de senaste åren på att utveckla förutsättningarna
på södra Gotland. VA-planen har därför ett större fokus på vad som behöver göras för att
utveckla försörjningen av dricksvatten och hantering av spillvatten kring Visby och på
norra Gotland. I helhetsgreppet finns ändå södra Gotland med, för att alla delar i den
allmänna VA-försörjningen ska finnas samlad för en långsiktigt hållbar utveckling. De
delar av VA-planen som rör hantering av dagvatten berör bebyggd miljö över hela
Gotland.
VA-planens fokus i den enskilda VA-försörjningen handlar om att identifiera områden där
det kan finnas behov av att lösa dricksvattenförsörjning eller spillvattenhantering på ett
annat sätt än idag och vad som är den fortsatta utvecklingen i dessa områden. Samtidigt
visar VA-planen vad som är viktigt i det fortsatta arbetet överallt där VA-försörjningen är
enskild.
I VA-planens helhetsgrepp ryms även aspekter som inte uppenbart ingår i den enskilda
eller allmänna VA-försörjningen men som utgör så tydliga beröringspunkter att de
påverkar förutsättningarna för den framtida VA-försörjningen. Till dessa aspekter hör
tillgången på brand- och släckvatten, initiativ för innovation och hantering av dagvatten
både inom och utanför det som är Region Gotlands ansvarsområde.
Att knyta samman hela VA-försörjningen i ett sammanhang som i VA-planen innebär att
detaljer, som utgör fokus i det mesta arbetet till vardags, hänvisas till planering som sker i
respektive förvaltning, eller respektive enhet, och som har en tidshorisont från någon
vecka framåt upp till ett par år. Sådana detaljer handlar till exempel om åtgärder för
normalt drift av den allmänna VA-verksamheten, om myndighetsarbetet kopplat till enskild
VA-försörjning liksom den löpande dialog som sker mellan olika förvaltningar i Region
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Gotland och med verksamhetsutövare, allmänhet och berörda myndigheter. Ytterligare en
detaljeringsnivå handlar om sådant arbete som görs i ett akut skede, se figur 1.

Ökad detaljeringsgrad

VA-plan (och dess delplaner)
• Helhetsgrepp om utvecklingen av allmän och enskild VA-försörjning och de
aspekter som påverkar förutsättningarna som berör stora delar av Region
Gotland. Ger inriktning för mer detaljerad planering.

Verksamhetsplan inom förvaltningar och enheter
• Respektive förvaltnings/enhets sammanställning av projekt som behöver
utföras inom den egna verksamheten för att möjliggöra den övergripande
utvecklingen av VA-försörjningen.

"Akutplan" inom förvaltningar och enheter
• Frågor som behöver lösas i ett akut perspektiv för att avhjälpa ett nödläge
eller på kort tid möjliggöra en utveckling (dyker upp efter hand och
påverkar genomförandet av verksamhetsplanen)

Figur 1: VA-planens övergripande planeringsnivå skiljer sig från den detaljnivå som uppnås både i
verksamhetens kortsiktiga planering liksom i den akutplanering som ofrånkomligen uppstår
emellanåt.

1.1

Delar av en samlad VA-plan
För att skapa tydlighet i det helhetsgrepp som tas i VA-planen presenteras sju delplaner.
Varje delplan har fokus på en av VA-planeringens viktiga aspekter, se figur 2.
Dagvattenstrategi och Kretsloppsstrategi som arbetats fram av Region Gotland parallellt
med arbetet med VA-planen, införlivas till största möjliga del i VA-planens relevanta
delplaner. Ställningstaganden från Dagvattenstrategin är inarbetad i Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030. Vid kommande aktualitetsförklaring av Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 kan även lämpliga ställningstaganden från
Kretsloppsstrategin arbetas in.
Nedan följer en kort läsanvisning till innehållet i respektive delplan. Senare i detta
dokument, som utgör VA-planens huvuddokument, vävs förutsättningarna från respektive
delplan samman för att skapa en övergripande bild av utvecklingen av VA-försörjningen
och vad som är fokus i fortsatt arbete.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 2: I VA‑planen presenteras sju delplaner som har olika fokus. Tillsammans med VA‑planens
huvuddokument skapar delplanerna Plan för Region Gotlands VA‑försörjning till år 2030.
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VA-utbyggnadsplan (VUP)
I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av
områden som idag inte ingår i verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att
få ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten
eller omhändertagande av spillvatten i ett större
sammanhang. Respektive område har klassats utifrån
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning.
Klassningen beaktar också samhällets utveckling och
möjligheten att införliva området i verksamhetsområde
för allmän VA-försörjning. Både befintlig och planerad
bebyggelse beaktas i VA-utbyggnadsplanen.

Vattenskyddsplan (VSP)
Vattenskyddsplanen tar ett samplat grepp om hur
Region Gotland ska arbeta för att säkerställa skyddet
för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt och
kvalitativt. Planen går igenom generella risker för
Gotlands vattentäkter, inklusive klimatförändringar, och
olika sorters riskhanteringsåtgärder för att säkra
vattentillgången i täkterna. En sammanställning görs
också över samtliga allmänna vattentäkter,
begränsande faktorer, risker, och åtgärdsbehov för
respektive täkt.

Plan för enskild VA-försörjning (PEF)
Plan för enskild VA-försörjning hanterar de delar av
VA-försörjningen på Gotland som inte Region Gotland
ansvara för. Detta inkluderar enskilda vattentäkter
(stora och små) och enskilda avlopp, men även
gemensamhetsanläggningar, avtals anslutningar
(VA-föreningar). Planen sammanställer de rutiner som
finns idag för den enskilda VA-försörjningen men
identifierar också flera åtgärder framåt för att förbättra
statusen i anläggningarna och minska påverkan mellan
olika anläggningar.

Drift-, underhåll-, och förnyelseplan (DUFP)
I Drift-, underhåll- och förnyelseplanen presenteras en
sammanställning av statusen på dagens allmänna
VA-anläggning. Samtliga vattenverk,
avloppsreningsverk, avloppsanläggningar och
ledningar har sammanställts och ger en bild av
kapacitet idag och framåt, samt behov av åtgärder.
Pågående eller planerade projekt för respektive
anläggning redovisas också.
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Dagvattenplan (DVP)
Dagvattenplanen visar om vad som behöver ske för att
uppnå en hållbar dagvattenhantering på Gotland. Även
markavvattning och den problematik som kan
uppkomma till följd av markavvattning hanteras.
Dagvattenplanen har arbetats fram parallellt med en
dagvattenhandbok som ska vara ett praktiskt stöd för
arbete med dagvatten inom Region Gotland.
Dagvattenhandboken omfattar rutiner, checklistor som i
första hand ska utgöra stöd till tjänstemännen i löpande
arbete men som också kan nyttjas i kommunikation
med invånare.

Brand- och släckvattenplan (BSP)
Brand- och släckvattenplan omfattar hela kedjan från
förebyggande arbete mot brand fram till sanering av
fastigheter där brand skett. En sammanställning görs
av vad som gällt enligt tidigare beslut, hur arbetet sker
idag och vad som behövs för att tydliggöra ansvar och
ekonomisk fördelning för det arbete som är förknippat
med brandsvattenförsörjning. Omhändertagande av
släckvatten hanteras också och behovet av
informationsspridning och beredskapsplanering för att
undvika att vattenresurser blir påverkade till följd av
släckvatten.

Innovationsplan (IP)
Innovationsplanen visar vad som bedöms vara
kommande framgångsfaktorer för VA-innovationer på
Gotland. Innovationsåtgärder som presenteras handlar
dels om att skapa ramar, forum och arbetsprocesser för
att gynna innovation i Region Gotlands organisation.
Det finns även förslag på innovationsprojekt där det
finns potential att införa nya processer, tjänster och
metoder som resulterar i betydande förbättringar av
kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för
VA-försörjningen. Även pågående eller nyligen
avslutade innovationsprojekt presenteras.

2

Aspekter som påverkar utvecklingen av VA-försörjningen
I VA-planens delplaner presenteras många av de aspekter som påverkar beslut för
utvecklingen av VA-försörjning på Gotland, se figur 3. För en del av dessa aspekter finns
inte tillräcklig kunskap idag för att precisera vilken utveckling som är den mest långsiktig
hållbara. Det behövs i vissa fall mer information för att kunna fatta kloka beslut. I figur 3
anges de huvudsakliga aspekter som beaktas i den samlade utvecklingen av Gotlands
VA-försörjning, även sådana som inte är fokus i delplanerna. Utöver dessa finns mer
specifika förutsättningar som redovisas i respektive delplan och har betydelse för de
åtgärder som presenteras i delplanen. I figur 4 visas några av dessa aspekter i karta.
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I figur 4 presenteras ungefärliga siffror på tillkommande vattenbehov på Gotland. Dessa
baseras på befolkningsprognos samt de prioriterade detaljplaner i behov av allmänt VA
som presenteras i VA-utbyggnadsplanen tillsammans med VA-utbyggnadsområden och
VA-utredningsområden från densamma. Siffrorna används också till översiktlig beräkning
av kostnader.
I beräkningarna inkluderas alla exploateringsområden med hög/medelhög prioritet samt
planer inom verksamhetsområde. Vid Fårösund och Valleviken/Lärbro ligger
befolkningsprognos till grund för vattenbehovsberäkningen då det inte finns några
planerade exploateringsområden. För Roma finns både befolkningsprognos och
exploateringsområden. Här används befolkningsprognosen som ger högst vattenbehov.
För att omsätta antalet hushåll i exploateringsområden och VA-planområden till en volym
vatten och antal pe används följande antaganden:


Det bor 3,5 personer per hushåll



Vattenanvändningen per person är 150 L/d

Vid utbyggnad av VA till VA-planområdena kan de områden som faktiskt ansluts skilja sig
från det antalet hushåll som idag beräknas ingå i områdena. När man bygger ut VA till
VA-planområdena finns möjlighet att ansluta fastigheter längs vägen. Det kan också
antas att områden som ansluts till allmänt VA blir mer attraktiva på grund av
standardhöjningen som allmänt VA kan innebära. För att avspegla detta multipliceras
antalet hushåll i VA-planområdena med en faktor 1,2.
I beräkningarna finns stora osäkerheter. En stor osäkerhet ligger till exempel i att
prioriteringsordningen i exploateringsområdena beror på politisk vilja och underlaget i
detta fall är en ögonblicksbild av vad som gällde när beräkningarna togs fram.
Vattenbehovsberäkningarna ger en fingervisning om tillkommande vattenbehov men
många faktorer påverkar det faktiska utfallet. Tillkommande behov av dricksvatten har
avrundats uppåt till hela kubikmeter per timme. Tillkommande volym avloppsvatten har
avrundats uppåt till närmsta femtiotal pe.

Vision och strategi
för VA-försörjning

Kvalitet och
kvantitet i
vattentäkter

Skydd av vatten

Recipienternas
status

Status och kapacitet
i regionens
vattenverk och
avloppsreningsanläggningar

Status och kapacitet
i regionens
ledningsnät

LAV §6-områden

Exploateringsplaner
och
befolkningsprognos

Ekonomi –
investering – drift –
restvärde –
avskrivningstid

Tidshoristont och
resurser

Förändrat klimat och
extremväder

Figur 3: Huvudsakliga faktorer som beaktats vid rekommendation om utveckling av
VA-försörjningen.
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Figur 4: Kapacitetsutnyttjande av de allmänna vattenverk och avloppsreningsanläggningar i
respektive socken.(Bilden är en ögonblicksbild som VA-avdelningen ständigt arbetar med)
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Vision och strategi för VA-försörjning
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 är ett styrdokument, antaget i Regionfullmäktige i december 2017.
Strategierna och underliggande riktlinjer är direkt styrande för VA-planen och dess delplaner.

Kvalitet och kvantitet i vattentäkter
Kunskapen om vattenkvalitet och hur mycket vatten som finns i de vattentäkter som nyttjas i den allmänna VA-anläggningen
varierar. Det finns vattentäkter där det idag inte är känt vad som är den begränsande faktorn för en framtida säkerställd eller
utökad vattenförsörjning. Begränsningen utgörs av den naturliga vattentillgången, av konstruktionen hos brunnar eller
intagsledningar alternativt av det vattenverk där råvattnet renas till dricksvatten. Även ledningsnätet och reservoarer på
ledningsnätet kan utgöra begränsande faktor för vattenförsörjningen.
Att förstärka tillgången på vatten genom att nyttja samma sorts vattentäkt som redan renas i ett vattenverk och distribueras till
abonnenterna är att föredra framför att blanda olika typer av vattentäkter. Av detta skäl rekommenderas i första hand
lösningar som förstärker grundvattenförsörjning med grundvatten och ytvattenförsörjning med ytvatten. I sista hand
rekommenderas inblandning av vatten som renats i ett bräckvattenverk.
I områden som på Gotland, där tillgången på vatten är för liten eller ojämnt fördelad, är det angeläget att tillvarata och skydda
de vattenresurser som finns. Det kan medföra att det är mer ändamålsenligt i ett vattenresursperspektiv att nyttja många små
vattentäkter istället för få stora. Det kan också innebära en hög ambitionsnivå i arbetet att säkerställa skyddet av
råvattentäkter.
Kännedomen hos Region Gotland om förutsättningarna för försörjning av dricksvatten från små enskilda brunnar är generellt
låg då fastighetsägaren har ansvar för vattenkvaliteten i sin egen brunn. Detta gäller bland annat vattenförsörjningen i många
av de områden som identifierats i VA-utbyggnadsplanen. Den kunskap som finns om mindre enskilda vattentäkter är ofta
kopplad till områden där invånare har kontaktat regionen på grund av vattenbrist eller kända kvalitetsbrister. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar för större enskilda vattentäkter, även här saknas kännedom om förutsättningarna.
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Skydd av vatten
Flera av de vattentäkter som nyttjas för den allmänna vattenförsörjningen, liksom större enskilda vattentäkter saknar
tillfredsställande skydd för att minska risken för förorening. Flera allmänna vattentäkter saknar också tillstånd för vattenuttag
vilket innebär en osäkerhet i regionens rådighet för nyttjande av vattnet. Kännedomen är generellt god om vilka vattentäkter
som behöver ett stärkt vattenskydd.
För att säkerställa såväl kvalitet som kapacitet på vatten, på ett ändamålsenligt sätt, behöver arbetet med vattenskydd ha ett
bredare fokus än att skapa vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Det kan till exempel vara minst lika
angeläget att säkerställa tillgången på vatten så att dricksvattenförsörjningen säkerställs på sikt.
Tidplanen för inrättande av vattenskyddsområden kan komma att påverkas av beslut som fattas på regeringsnivå.
Dricksvattenutredningen som utfördes 2016 på uppdrag av Näringsdepartementet föreslår att det ska lagstiftas om krav på
vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter och större enskilda vattentäkter.

Recipienternas status och Miljökvalitetsnormer
Bedömd status i de ytvattenrecipienter som tar emot det spillvatten som renats i enskilda eller i allmänna avloppsanläggningar
behöver beaktas liksom gällande Miljökvalitetsnormer. När recipienterna är grundvatten spelar markförhållandena en viktig
roll. Ju kortare tid det tar för spillvattnet att nå grundvattnet desto mindre reningseffekt uppstår i marken, vilket medför större
påverkan på grundvattnet.
En redan utsatt eller känslig recipient bör inte får ytterligare belastning av bland annat näringsämnen. Utbyggnad av den
allmänna VA-anläggningen, så att områden som idag har enskilda avloppsanläggningar ansluts till ett av regionens
avloppsreningsverk är generellt en åtgärd som gynnar recipienterna. Detsamma gäller när många fastigheter går samman och
bildar en gemensamt ägd avloppsanläggning där alla fastigheters spillvatten renas. Orsaken är att många små enskilda
avloppsanläggningar har bristande eller alltför enkel reningsfunktion och att reningseffekten därför blir högre i en större
reningsanläggning.

Status och kapacitet i regionens vattenverk och avloppsreningsanläggningar
Flera av de anläggningar som ingår i den allmänna VA-anläggningen har behov av upprustning och renovering för att klara
antingen dagens krav på rening eller för att kunna hantera det behov av dricksvatten som finns hos abonnenterna.
Reningskraven för det vatten som släpps ut från avloppsreningsverk och andra typer av reningsanläggningar kommer sannolikt
öka, till exempel har krav på rening av läkemedel och mikroplatser länge diskuterats i branschen. I arbetet framåt finns valet
mellan att rusta upp och bygga ut befintliga anläggningar så de motsvarar kommande krav och behov hos abonnenterna eller
att koppla samman flera områden och koncentrera upprustning och utbyggnad till färre vattenverk och
avloppsreningsanläggningar.
För många av de vattenverk och avloppsreningsverk som ingår i den allmänna VA-anläggningen saknas idag tillfredsställande
kunskap om statusen och åtgärdsbehovet för att möjliggöra en framtidsanpassad rening av spillvatten och anslutning av fler
abonnenter. Fler av de allmänna vattenverken har en omfattande och dyr reningsprocess vilket sannolikt beror på kvaliteten på
det råvatten som ska renas till dricksvatten.
En utveckling av VA-försörjningen prioriterar långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla över tid framför lösningar där
åtgärder kommer att krävas frekvent för att skapa en säker VA-försörjning. En utmaning på flera platser på Gotland är att skapa
effektiva reningsprocesser i såväl vattenverk som avloppsreningsanläggningar då variationerna i belastning mellan
sommarmånaderna och övriga delar av året är stor.
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Status och kapacitet i regionens ledningsnät
Kännedom om statusen i ledningsnät för spillvatten och dricksvatten är en grundförutsättning för att kunna göra åtgärder som
ger god nytta för pengarna och i rätt tid. Den information som finns att tillgå avseende ledningsnätens ålder, material i ledningarna
är inte heltäckande. Bäst kunskap finns om ledningsnätet i de områden där problem förekommit och åtgärder vidtagits de senaste
åren samt i områden som har relativt nyanlagda ledningsnät. I arbetet med DUF-planen har en bästa uppskattning av
ledningsnätens ålder legat till grund för bedömning av förnyelsebehovet. Detta kan skilja sig från det verkliga behovet.
Kapaciteten i befintligt ledningsnät är inte känt på alla håll. Områden med problem är kända, då det till följd av mycket
ovidkommande vatten i ledningsnätet förekommer bräddning av orenat spillvatten. Det finns flera områden, främst på södra
Gotland, där det är känt att ledningsnätet utgör begränsande faktorn för försörjning av dricksvatten med större mängder och till
fler abonnenter.
En utveckling av VA-försörjningen prioriterar långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla över tid framför lösningar där åtgärder
kommer att krävas frekvent för att skapa en säker VA-försörjning.
En utmaning på flera platser på Gotland är att skapa ett ledningsnät som möjliggör en tekniskt och hälsomässigt godtagbar
leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten då variationerna i belastning mellan sommarmånaderna och övriga
delar av året är stor. Långa ledningssträckor gör utmaningen än större. Långa dricksvattenledningar bör utformas med en
flexibilitet i volym mellan ledning och reservoarer så att olika delar kan kopplas in beroende på behovet. Därmed säkerställs en
godtagbar omsättning i ledningarna under lågsäsong samtidigt som tillräckligt mycket dricksvatten kan levereras under
sommarmånaderna.

LAV 6§-områden
Lag om allmänna vattentjänster (vardagligt kallad Vattentjänstlagen) tydliggör att Region Gotland kan ha ett ansvar att ordna
VA-försörjning i områden där enskild VA-försörjning inte är lämpligt med hänsyn till människor och miljö. Dessa områden kallas
vardagligt §6-områden efter följande paragraf i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän
va-anläggning.
I VA-utbyggnadsplanen analyseras vilka områden på Gotland som kan falla under denna 6 § vilket påverkar rekommenderad
utveckling och förbättringsarbete såväl inom allmän som enskild VA-försörjning. För en viss typ av områden, kallade
VA-utredningsområden kvarstår en ovisshet om framtida VA-försörjning till dess fördjupad utredning gjorts för att klargöra om
området ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen i enlighet med 6 § eller om VA-försörjningen ska fortsätta i enskild
VA-anläggning.
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Exploateringsplaner och befolkningsprognos
För att möjliggöra byggnation av fler bostäder för helårs- och delårsboende behöver det finnas möjlighet att ordna både
dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten. På vissa delar av Gotland är tillgången till VA-försörjning idag
otillräcklig vilket begränsar exploateringsmöjligheterna. Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och planområden, med prioriterade
områden, utgör viktiga underlag för den rekommenderade utvecklingen av VA-försörjningen på Gotland.
En prognos av hur befolkningen på Gotland kommer att utvecklas är värdefullt underlag för att i god tid kunna göra de åtgärder
som krävs i VA-försörjningen för att tillmötesgå ett förändrat behov. I arbetet med VA-planen har en uppskattning av kommande
behov gjorts utifrån bedömning av VA-planområden, områden med pågående detaljplaner och planbesked och den
befolkningsprognos som finns i den fysiska planeringen. Hänsyn har inte tagits till eventuellt intresse för anslutning av glest
bebyggda områden till den allmänna VA-anläggningen. Det bör också tydliggöras att den fysiska planeringen är föränderlig och
nya planbesked tillkommer på nya platser. De planområden som visas i karta i VA-planens olika delplaner är en ögonblicksbild
och behöver uppdateras vid den årliga översynen av VA-planen och dess åtgärder.
Säsongsvariationerna i behovet av dricksvatten och för omhändertagande av spillvatten är kraftigt på det flesta platser på
Gotland. Den kunskap som finns angående säsongsvariationer är kopplad till hur mycket vatten som förbrukas i den allmänna
VA-anläggningen och hur mycket spillvatten som når avloppsreningsverken under olika delar av året. I områden med enskild
VA-försörjning saknas kännedom om säsongsvariationer även om de kan antas vara i samma storleksordning som i liknande
bebyggelseområden. Utvecklingen av VA-försörjningen behöver ske med hänsyn till dessa variationer så att en tillfredsställande
situation uppnås både när behovet är som störst och när det är som lägst. Detta påkallar behov av tekniska lösningar som är
flexibla både över året och över tid framåt.
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Ekonomi – investering – drift – restvärde – avskrivningstid
För VA-anläggningar som fungerar tillfredsställande utifrån behov av dricksvatten och rening av spillvatten är det sannolikt
ekonomiskt fördelaktigt att nyttja anläggningarna så länge den tekniska livslängden varar. Det värde som finns kvar i en allmän
VA-anläggning som tas ur drift ska skrivas av inom några år så att kommande generationers VA-kollektiv (här avses ett
generationsperspektiv om 3-5 år) inte behöver betala för ett värde som inte längre finns för VA-kollektivet.
I de avvägningar som görs i VA-planen finns en medvetenhet om att det någonstans i tiden finns en brytpunkt mellan den
reinvestering och driftbudget som krävs för att upprätthålla funktionen i en anläggning och den investering som krävs för att
skapa en alternativ lösning, till exempel en större utbyggnad av ett verk, ett nytt verk eller en överföringsledning till en annan
del av VA-anläggningen.
De investeringar som görs skrivs av över tid, i takt med att nyttan med investeringen kommer VA-kollektivet till godo. Hur lång
avskrivningstiden är, och därmed hur investeringen periodiseras över tid, påverkar vilken kostnad per år som ska hanteras av
VA-kollektivet. Olika slags investeringar såsom ledningar, maskiner i vattenverk, vattenverksbyggnad, har olika avskrivningstid.
Detta innebär att valet av utveckling av den allmänna VA-försörjningen påverkar grunden för VA-taxan under hela
avskrivningstiden.
Med den detaljnivå i underlaget som finns tillgängligt idag, och med det övergripande fokus som varit i arbetet med VA-planen i
detta skede, har det inte varit möjligt att göra ekonomiska kalkyler där driftsekonomi, avskrivningstider och kvarvarande värde i
anläggningar vägs in. Dessa aspekter är intressanta att utreda i fördjupade utredningar såsom förstudie och förprojektering och
bör ligga till grund för definitivt beslut om investering och beslut om när i tid en anläggning ska tas ur drift eller en investering
ska göras.

Tidshorisont och resurser
Det samlade behov av åtgärder för att utveckla och säkerställa funktionen i den allmänna VA-anläggningen är stort. De resurser,
i form av medarbetare och budget, som finns tillgängliga för åtgärder är en begränsande faktor. Detta innebär att åtgärderna
behöver prioriteras, både geografiskt och tidsmässigt. Det innebär också att VA-taxans nivå och konstruktion behöver anpassas
för att möjliggöra VA-planens genomförande.
Åtgärdernas prioritering över tid kan komma att påverkas av kommande myndighetsbeslut, bland annat hos Länsstyrelsen och
på regeringsnivå. Områden där en förbättrad situation är angelägen för att tillgodose behov hos nuvarande befolkning har en
högre prioritet än att möjliggöra förutsättningar för VA-försörjning till en tillkommande befolkning. I vissa av områdena är det så
angeläget att skapa en förbättrad VA-lösning att det inte längre finns tid att undersöka förutsättningarna för alternativ som
kanske är genomförbara.

Förändrat klimat och extremväder
Effekter av ett förändrat klimat och extrema vädersituationer påverkar förutsättningarna för främst dricksvattenförsörjning men
även omhändertagande av dagvatten och spillvatten. Bland annat kommer grundvattenbildningen förändras, och därmed
påverkas möjligheten att ta ut grundvatten på det sätt som fungerat historiskt. Även kvaliteten i grundvattnet påverkas. I
ytvatten påverkas temperaturen vilket kan få följdeffekter med algblomningar och annan påverkan på kvaliteten som leder till
mindre gynnsamma förutsättningar att nyttja vattnet för dricksvattenproduktion. Kraftiga skyfall påverkar kvaliteten i både
ytvatten och i grundvatten och förändrar förutsättningarna för omhändertagande och avledning av dagvatten.
Spillvattenhanteringen påverkas där dagvatten leds till eller vatten från marken läcker in i ledningsnätet. SMHIs scenarier för
havsnivåhöjning visar påverkan vid smala remsor i vissa kustområden. För enstaka enskilda dricksvattenbrunnar kan
havsnivåhöjningen komma att öka risken för inträngande saltvatten i brunnen.
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3

Koppling till andra planer och strategier som rör VA-försörjning på
Gotland

3.1

Dagvattenstrategi och Kretsloppsstrategi
Innan arbetet med VA-planeringens olika moment påbörjades i början av 2017 hade en
dagvattenstrategi arbetats fram inom Region Gotland. I arbetet med Vision och strategi
för Gotlands VA‑försörjning 2030 lyftes visst innehåll från Dagvattenstrategin in som
riktlinjer. Strategier med beröring till dagvatten beaktade Dagvattenstrategin. Huvuddelen
av det innehåll som finns i Dagvattenstrategin arbetades in i den Dagvattenhandbok som
tagits fram i arbetet med VA-planen eller är belysta som åtgärder i Dagvattenplan som är
en del av VA-planen. Målsättningen var att väva in Dagvattenstrategin i sin helhet i den
heltäckande VA-planeringen och undvika ett parallellt styrdokument avseende dagvatten.
Parallellt med det arbete som gjorts med VA-planeringen olika moment har Region
Gotland arbetat fram en Kretsloppsstrategi. Kretslopp är en viktig aspekt i VA-planeringen
som helhet. Delar från Kretsloppsstrategin har lyfts in Plan för enskild VA‑försörjning och
DUF‑plan. Vid kommande revidering av Vision och strategi för Gotlands VA‑försörjning
2030 bör de delar i Kretsloppsstrategin som har karaktär av riktlinjer arbetas in i Vision
och strategi för Gotlands VA‑försörjning 2030 för att undvika att skapa ett parallellt
styrdokument avseende kretslopp som en fråga isolerad från övriga aspekter som
påverkar VA-försörjningen. Här i VA-planen föreslås detta som en åtgärd. Det kan också
finnas anledning att se över nyttan att skapa en handbok avseende
Kretsloppsanpassning på motsvarande sätt som gjorts för dagvatten.

3.2

Vattenförsörjningsplan
Under arbetet med VA-planen har Region Gotland varit involverad i det parallella arbetet
med att ta fram en Vattenförsörjningsplan för Gotland. Arbetet leds av Länsstyrelsen,
men tjänstemän från olika förvaltningar i regionen har varit inblandade i arbetet. Fokus i
vattenförsörjningsplanen är alla typer av vattenförsörjning och hur mycket vatten av
dricksvattenkvalitet som finns tillgängligt för de behov som finns. Flera aspekter i arbetet
har stark koppling till VA-planeringen såsom möjliga framtida vattenresurser som skulle
kunna användas för dricksvattenförsörjning, men även mindre aspekter som enskild
vattenförsörjning och stödfunktioner för allmänheten.
Det är viktigt att VA-planen och Vattenförsörjningsplanen åtgärder synkas och att inte
dubbeljobb sker i det fortsatta arbetet. VA-planen har flera åtgärder för att stärka
samarbetet med Länsstyrelsen och ser potentiella samordningsvinster såväl som behovet
av att myndigheterna arbetar mot samma mål för att uppnå Vision och Strategi för
Gotlands VA‑försörjning 2030.

3.3

Vattenplan
Region Gotland har en antagen Vattenplan från 1996 som reviderades 2005. Arbete med
att uppdatera denna är planerat men inte påbörjat. Flera anknytningspunkter finns till
VA-planen vilket innebär att ett omfattande underlag till ny vattenplan finns i VA-planen.
VA-planen saknar dock vissa aspekter som bör belysas i en vattenplan såsom badvatten,
naturens behov av vatten och vattenförekomsternas status, påverkan på vatten och
åtgärdsbehov som inte är kopplat till VA-försörjningen. Även i Vattenförsörjningsplanen
finns underlag för en Vattenplan.

4

Samverkan och ansvar
Ansvaret för frågor som rör VA-försörjning har en bred spridning i Region Gotlands
organisation. Även förvaltningar och enheter som inte har direkt ansvar för VA-försörjning
är berörda eftersom en fungerande VA-försörjning är en förutsättning för boende och
samhällsutveckling.
När det gäller hantering av dagvatten och brand- och släckvatten har frågan om ansvar
och finansiering inte varit tydligt i Region Gotland. Ansvarsförhållandena har delvis retts
ut under arbetet med VA-planen men ytterligare arbete återstår. Här handlar det inte bara
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om att klargöra ansvarsförhållandet inom Region Gotland utan även i relation till externa
aktörer.
Former och forum för en ändamålsenlig och effektiv samverkan inom Region Gotland,
inte bara inom ramen för pågående ärenden utan även i proaktiva skeden, är en
förutsättning för att kunna uppnå den vision som Region Gotland beslutat för
VA-försörjningen. Lika viktigt är det att skapa ändamålsenliga former och forum för
samverkan med aktörer utanför regionens organisation, bland annat med invånare,
näringslivet, högskolor, universitet och myndigheter.
Genom att skapa samverkansgrupper kan frågor som rör VA-planeringen belysas från de
perspektiv som tillsammans påverkar hur långsiktigt hållbar VA-försörjningen är. Att
skapa tekniskt korrekta VA-lösningar som inte möjliggör önskad utveckling av samhället
är inte särskilt hållbart i ett samhällsperspektiv. Inte heller är det hållbart att planera för
utökad bebyggelse utan att säkerställa att det finns en tillfredsställande möjlighet för att
ordna med VA-försörjning. Detta är endast två exempel på hur självklart det är att
samverka brett kring VA-försörjning.

5

Åtgärder för utveckling av VA-försörjningen i linje med strategierna
VA-planen presenterar den övergripande utvecklingen av VA-försörjningen på Gotland,
för att de beslutade strategier och riktlinjer som finns i Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 ska följas. Huvudsakliga kopplingar mellan strategierna och
VA-planen, samt dess delplaner, presenteras nedan. Specifika åtgärder i VA-planen, för
att bidra till strategiernas uppfyllnad presenteras därefter.
S1: Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
En av de viktigaste grunderna för en tydlig kommunikation till invånare och
verksamhetsutövare om vilken form av VA-försörjning som kan förväntas i olika områden
på Gotland ges i VA‑utbyggnadsplanen. Där framgår inom vilka områden på Gotland
bebyggelsen är så tät att det kan finnas behov av att förändra formerna för
VA-försörjning. Det anges också vilka förutsättningar som finns för fortsatt enskild
VA-försörjning inom respektive område och om regionen har för avsikt att ansluta
områdena till den allmänna VA-anläggningen. I VA-utbyggnadsplanen framgår också
vilka områden som planeras anslutas till den allmänna VA-anläggningen i form av
utökning av verksamhetsområdet. I Plan för enskild VA‑försörjning anges åtgärder som
syftar till att ge stöd till fastighetsägare som har enskild VA-försörjning och som fortsatt
planerar att ha kvar den form av VA-försörjning som är idag. I Plan för enskild
VA‑försörjning hanteras också den nytta som skulle uppstå om Region Gotland arbetar
mer stödjande till de som vill ordna VA-försörjning i form av gemensamma enskilda
anläggningar, antingen genom egna system eller via inkoppling till den allmänna
VA-anläggningen via avtal. Möjligheten för Region Gotland att tillsätta resurser,
frånkopplade från regionens roll som tillsynsmyndighet och VA-huvudman, för att arbeta
mer rådgivande till invånare och verksamhetsutövare är en av de viktigaste åtgärderna
för uppfyllnad av Strategi 1. Därtill är åtgärder som tydliggör krav vid anslutning av
gemensamhetsanläggningar avgörande för uppfyllnad av Strategi 1.
S2: Region Gotland ska verka för att Gotland ska ha en robust försörjning av
dricksvatten
Det återstår ett omfattande arbete för att Gotland ska erhålla en robust försörjning av
dricksvatten vilket innebär att det finns tillgång till ett tjänligt dricksvatten i tillräckligt
mängd, året runt och oavsett var på Gotland man bor. Medborgare som är anslutna till
den allmänna dricksvattenförsörjningen ska kunna lita på att regionen kan leverera ett
godkänt dricksvatten och att regionen arbetar medvetet för att minska riskerna för att
vattenförsörjningen inte ska fungera tillfredställande. Arbetet för att skapa en robust
dricksvattenförsörjning sker på flera olika plan, med föreslagna åtgärder som
presenterats i såväl VA‑utbyggnadsplan, DUF‑plan, Vattenskyddsplan, Plan för enskild
VA‑försörjning och Brand‑ och Släckvattenplan. För Region Gotland, som är ansvarig för
den allmänna dricksvattenförsörjningen, handlar arbetet framåt om flera saker. Grunden
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är att säkerställa tillgången på sötvatten som kan beredas till dricksvatten, bland annat
genom åtgärder som skyddar dricksvattentäkter från förorening men också åtgärder som
säkerställer att regionen har rådighet över uttaget av vatten. Att skapa redundans innebär
också att den allmänna VA-anläggningen behöver byggas ut så att fler områden kan
försörjas från vattentäkter där det finns mycket vatten. För de områden där konkurrens
om vattnet finns ska regionen enligt riktlinjerna prioritera dricksvatten för människors
behov. Detta kan dock påverkas av t.ex. naturreservat där naturens behov av vatten
redan idag är prioriterat i förhållande till anläggande av en ny vattentäkt eller utökning av
en befintlig vattentäkt. Att skapa innovativa lösningar som bidrar till att förstärka tillgången
på råvatten är en viktig del av fortsatt arbete för en redundans i vattenförsörjningen.
VA-planen och flera av delplanerna pekar på ett antal åtgärder som måste genomföras
omgående för att säkerställa tillgången på dricksvatten till de invånare,
verksamhetsutövare och besökare som redan har ett behov. Till detta kommer åtgärder
som syftar till att möjliggöra den utveckling av Gotland som visas i den fysiska
planeringens fördjupade översiktsplaner (FÖP) samt befintliga och kommande
detaljplaner. Arbetet med att uppfylla Strategi 2 och underliggande riktlinjer kräver både
ett löpande arbete i form av välfungerande rutiner och rådgivning som punktinsatser.
S3: Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna
Ett förändrat klimat påverkar såväl förutsättningarna för dricksvattenförsörjning som
omhändertagandet av spillvatten och dagvatten. Påverkan på mängd och kvaliteten på
vatten, tillgängligt för dricksvattenförsörjning hanteras som risker i Vattenskyddsplanen.
Den utveckling av den allmänna VA-anläggningen som visas i VA‑planens
huvuddokument och behovet av en förändrad form av VA-försörjning som presenteras i
VA‑utbyggnadsplanen tar hänsyn till förutsättningarna att erhålla ett tjänligt dricksvatten i
tillräcklig mängd utan att tillgången på vatten ska nyttjas över naturens förmåga. I samma
planer belyses åtgärder som är nödvändiga för att värna statusen i de recipienter som tar
emot renat, eller i värsta fall bristfälligt renat, spillvatten. DUF‑planen belyser statusen i
spillvattennätet i den allmänna VA-anläggningen och behovet av åtgärder i
avloppsreningsverk och på ledningsnätet för att undvika översvämningar i källare eller
utsläpp av orenat spillvatten till mark och vatten till följd av överbelastade eller läckande
ledningar. Det handlar också om att minska tillförseln av dagvatten till spillvattennätet
genom felaktiga eller ålderstigna dagvattenavledningar från bland annat tak. I
dagvattenplanen hanteras åtgärder för att uppfylla flera av de riktlinjerna som förtydligar
Strategi 3 och som ursprungligen kommer från den Dagvattenstrategi som arbetats fram
före arbetet med VA-planen startade. En fördjupning som stöd i fortsatt arbete med
dagvatten på Gotland ges i Dagvattenhandboken. Handboken har tagits fram i en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp men det svåra arbetet med att förankra
användandet av handboken brett i organisationen kvarstår. En åtgärd som föreslås i
dagvattenplanen är att tillsätta en förvaltningsöverskridande dagvattengrupp med mandat
och möjlighet att säkerställa att dagvattenfrågorna på Gotland omhändertas i enlighet
med handboken, för att uppfylla strategier och riktlinjer.
S4: Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om
Gotlands vattenresurser
Hur Region Gotland ska arbeta för att värna om vattenresurser i VA-försörjningen
behandlas i samtliga delplaner liksom i VA‑planens huvuddokument. Dagvattenplanen
och Dagvattenhandboken belyser hur och var dagvatten ska tas omhand för att vattnet
ska komma omgivningen till godo utan att förorena mark och vatten. I Vatten‑ skyddsplan,
DUF‑plan och Plan för enskild VA‑försörjning belyses åtgärder för att inte
VA-försörjningen ska orsaka överutnyttjande de vattentäkter som finns, utan säkerställa
att t.ex. grundvattenuttag sker på ett långsiktigt uthålligt sätt med hänsyn till hur mycket
nytt vatten som tillförs grundvatten och sjöar. I VA‑utbyggnadsplan visas var
VA-försörjningen behöver ändras, och verksamhetsområde skapas, delvis med hänsyn till
vattenresurserna. När gamla beprövade metoder inte ger det resultat som gynnar
nuvarande förhållanden är det nödvändigt att söka andra lösningar. Innovationsplanen
berör åtgärder avse ende såväl vattenresursernas balans som implementering av ett mer
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kretsloppsanpassat system, där både vattenresurser och andra resurser tas bättre
omhand. Även i VA-planens huvuddokument föreslås lösningar för utveckling av
VA-försörjningen som gynnar kretsloppsanpassning. Strategin är nära sammanlänkad
med flera frågor som Region Gotland inte har rådighet över, men som har stor påverkan
för den förutsättningarna för VA-försörjning, såsom markavvattning och övrigt behov av
vatten av dricksvattenkvalitet som belyses i Vattenförsörjningsplan för Gotland som
Länsstyrelsen ansvarar för. I VA-planens huvuddokument belyses därför åtgärder för ett
närmare samarbete med Länsstyrelsen och andra aktörer som har ett mandat eller
expertkunskap i frågan om Gotlands vattenresurser.
S5: Region Gotland ska fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut
En långsiktig plan som beskriver hur den allmänna och enskilda VA-försörjningen ska
säkerställas och utvecklas, med hänsyn till både människor och miljö är en förutsättning
för att kunna fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut. Det handlar om att fatta beslut
som leder till att de pengar som investeras i åtgärder ger största möjliga nytta både nu
och på sikt. I ett sådant perspektiv ska åtgärder med oklart nytta eller som inte stämmer
överens med den övergripande VA-planeringen undvikas. Det innebär att projekt och
åtgärder som funnits i tidigare planer ska stämmas av i relation till VA-planen så att de
bidrar till den utveckling som eftersträvas. Ju mer kunskap som finns om de
förutsättningar som påverkar VA-försörjningen desto bättre grund finns för långsiktigt
hållbara beslut i ett ekonomiskt perspektiv. Kunskapen om de förutsättningar som
beaktas vid beslut rörande VA-försörjningen varierar mellan olika delar på Gotland och
mellan olika aspekter av VA-försörjningen. I alla delplaner, liksom i VA‑planens
huvuddokument finns åtgärder som syftar till att i kommande faser av VA-planeringen
uppnå ännu bättre grund för beslut, genom att skaffa mer kunskap. VA-planens olika
delplaner och huvuddokument presenterar åtgärder som till stor del har
kostnadsbedömts. Det samlade åtgärdsbehovet på relativt kort tid föranleder behov av att
se över hur åtgärderna ska finansieras, genom VA-taxa, skattepengar eller
tillsynsavgifter. Det kan också finnas möjlighet att finansiera en del av åtgärderna med
stöd av bidrag eller i samverkan med nationella myndigheter eller Länsstyrelsen. Förutom
en anpassning av de intäkter som behövs för att tillgodose behovet av att utveckla
VA-försörjningen omfattar en ekonomisk långsiktighet en planering i respektive del av
Region Gotlands verksamhet så nödvändiga personella resurser finns tillgängliga.
S6: Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten, spillvatten och
dagvatten
VA-planen liksom föregående steg i VA-planeringen (Nulägesbeskrivning och Vision och
Strategi för Gotlands VA‑försörjning 2030) bidrar till att alla som är berörda av VA-frågor
på Gotland får del av en samlad information om hur VA-försörjningen ska utvecklas över
tid, vad som ska vägas in i de beslut som fattas och vem som har ansvar för vad. Den
övergripande VA-planen behöver förankras och implementeras i Region Gotlands
organisation för att arbete som påverkar framtidens VA-försörjning ska ske i linje med de
strategier och riktlinjer som fastställts. Separata åtgärder som på grund av bristande
kommunikation, eller acceptans för den övergripande planen, inte sker i enlighet med
strategierna och riktlinjerna riskerar att påverka verksamheten negativt ekonomiskt,
resursmässigt och förtroendemässigt. För att möjliggöra god kommunikation med
invånare, verksamhetsutövare, besökare, myndigheter och andra aktörer krävs åtgärder.
En viktig åtgärd som föreslås för uppfyllnad av Strategi 6 är att Region Gotland tillsätter
resurser, frånkopplade från regionens roll som tillsynsmyndighet och VA-huvudman, för
att arbeta mer rådgivande till invånare och verksamhetsutövare. Region Gotland har goda
erfarenheter av proaktivt arbete med kommunikationskampanjer för att påverka
vattenanvändandet och har med en rådgivande roll goda möjligheter att utveckla detta
arbetssätt för att unde lätta för boende, besökare och verksamhetsutövare. En annan
viktig åtgärd som föreslås är att skapa en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp
med löpande ansvar att hantera uppföljningen och uppdatering av VA-planen och dess
delplaner. VA‑planens huvuddokument och flera av delplanerna berör kommunikation;
Vattenskyddsplanen, Plan för enskild försörjning, Dagvattenplanen, och Brand‑ och
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släckvattenplanen tar alla upp åtgärder för att bidra till uppfyllandet av Strategi 6 och
underliggande riktlinjer.

5.1

VA-planens specifika åtgärder
Vision och strategi för Gotlands VA‑försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för
VA-försörjning på Gotland år 2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För att VA-försörjningen på Gotland ska ske i
linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås behöver åtgärder
utföras. De åtgärder som presenteras nedan syftar till att skapa möjligheter och
förutsättningar för Region Gotland att arbeta med implementeringen och utvecklingen av
VA-planeringen på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
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Planerat ej påbörjat

Uppdateringsmånad: 2022-02

Påbörjat följer plan

VA-plan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

Implementera den nyligen framtagna Kretsloppsstrategin i kommande översyn av Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning
2030.
VAP 2
Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen, i detta skede i första hand VA-planen. Digital plattform som
beskrivs
i åtgärd VAP4 är en av delarna i kommunikationen.
VAP 3
Skapa en digital plattform (”Gotlandsvatten”) via regionens hemsida där VA-försörjning kan kommuniceras i ett
sammanhang som utgår från de som har behov av VA-försörjning och inte hur ansvaret för frågan är uppdelad mellan
VAP 4
förvaltningen i Region Gotland eller hos andra myndigheter. En kartbaserad presentation av utvecklingen av VAförsörjningen, där det går att följa utvecklingen över tid är en del av innehållet.
Tillsätt en roll liknande ”VA-rådgivare” med fokus att underlätta och möjliggöra för invånare, verksamhetsutövare och
VAP 6 besökare att vara en del av den utveckling av VA-försörjningen som eftersträvas. Rollen bör vara frikopplad från
regionens ansvar som tillsynsmyndighet och VA-huvudman.
Ta fram en förvaltningsgemensam rutin för samverkan i frågor som rör VA-försörjning med berörda myndigheter och
aktörer
(SGU, Länsstyrelsen, Försvaret mm) som stöd i enheternas löpande arbete.
VAP 7
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2021-2022

2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

6

Utveckling av den allmänna VA-försörjningen
Det finns många olika sätt att ordna vattenförsörjning och omhändertagande av
spillvatten och dagvatten. Det finns också olika sätt att bedöma vilka områden på Gotland
som ska ingå i den allmänna VA-anläggningen och vilka som fortsatt behöver ordna egen
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Det finns ingen
garanti för att det som historiskt varit godtagbara lösningar kommer att fungera i
framtiden.
Här i VA-planen presenteras en kortfattad beskrivning av angelägenheten att utveckla
VA-försörjningen inom olika delar på Gotland. Med beaktande av alla de aspekter som
påverkar vad som är en hållbar utveckling av den allmänna VA-försörjningen över hela
Gotland presenteras en rekommenderad utveckling i var och ett av de 15 delområden
som hanteras i VA-planeringen. Vilka av strategierna i Vision och strategi för Gotlands
VA‑försörjning 2030 som är mest berörda av den rekommenderade utvecklingen visas för
respektive delområde.
För att skapa den rekommenderade utvecklingen krävs mer eller mindre omfattande
åtgärder. En sammanställning av de övergripande åtgärder som tillsammans möjliggör
utvecklingen visas för respektive delområde tillsammans med en grov tidplan.
I en bilaga, sist i detta dokument, visas för var och ett av Gotlands 15 delområden vilka
alternativ för utveckling av den allmänna VA-försörjningen som har beaktats i arbetet.
Alternativen visas i kartform med en kort beskrivning av vilka åtgärder som krävs i
vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät för att möjliggöra utveckling
inom varje alternativ. För varje alternativ visas också vilka möjligheter som finns att
ansluta nya abonnenter och vilka kostnadspåverkande faktorer som uppkommer.
Område: Norr

Område: Söder

1

Fårö

10

Roma - Dalhem

2

Fårösund

11

Katthammarsvik Herrvik

3

Kappelshamn

12

Tofta - Klintehamn

4

Valleviken

13

Södra Gotland

5

Norra Gotland

14

Ethelhem - Västringe

6

Västris - Tingstäde

15

Burs

7

Visby

8

Träkumla

9

Åminne
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Figur 5: Delområden på Gotland. Mellan vissa delområden kan utvecklingen av VA-försörjningen
ske över områdesgränserna. Redan idag är den allmänna VA-anläggningen hopbyggd mellan vissa
delområden.
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6.1

Delområde 1 och 2: Fårö/Fårösund

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjning ska kunna tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde och hos övriga abonnenter på östra Fårö.
Idag är mängden och kvaliteten på det dricksvatten som finns tillgängligt inte tillräcklig. Behovet av VA-försörjning kan
komma att öka kraftigt genom anslutning av de så kallade VA-planområden som identifierats som VAutbyggnadsområden eller VA-utredningsområden, både på östra och västra Fårö. Flera av dessa områden har sådana
förutsättningar att det finns eller kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att
Region Gotland har ett ansvar. Behovet av VA-försörjning ska också kunna tillgodoses i områden med pågående
detaljplaner och FÖP på västra Fårö. Möjligen kan det finnas incitament att möjliggöra anslutning till den allmänna VAanläggningen i glesbebyggelse som ligger utanför verksamhetsområde och VA-planområden. Att kunna erbjuda turister
och boende att hämta dricksvatten i vattenkiosker på Fårö är en service som Region Gotland vill möjliggöra. Regionen hyr
Fårö vattenverk (enkel anläggning) av en privat aktör vilket inte är en ekonomiskt fördelaktig situation för VA-kollektivet.
Kring Fårösund finns VA-utbyggnadsområde som bör anslutas till den allmänna VA-anläggningen och omfattas av utökning
av det allmänna verksamhetsområdet. Kapaciteten vad gäller både dricksvatten och spillvatten bedöms god i förhållande
till den utveckling som förväntas kring Fårösund.
Behovet av VA-försörjning på Fårö och i Fårösund är avsevärt högre under sommaren än under övriga delar av året. I
väntan på åtgärder som utvecklar VA-försörjningen på Fårö är utgifterna för VA-kollektivet höga och bristen på vatten är
en realitet för de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen idag och ett hinder för fortsatt utveckling. Beslut om
utveckling av VA-försörjningen i området är därför mycket angelägen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
LOKAL SPILLVATTENHANTERING PÅ FÅRÖ. MER UTREDNING KRÄVS
AVSEENDE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN.
FORTSATT LOKAL FÖRSÖRJNING I FÅRÖSUND
Utifrån den ökning av dricksvattenbehovet som förutses främst på östra Fårö är det tveksamt om det finns förutsättningar
för att utöka vattenförsörjningen lokalt på Fårö. Behovet av allmän VA-försörjning på Fårö kan komma att öka upp till fem
gånger jämfört med idag förutsatt alla VA-utredningsområden på ön visar sig ha behov av allmän VA-försörjning. Fortsatt
utredning krävs för att erhålla ett beslutsunderlag där utvecklingen av VA-försörjning lokalt på Fårö jämförs med
investering och fortsatt driftskostnad för att ansluta dricksvattenförsörjning från Fårösund. I Fårösunds vattenverk finns
förutsättningar att öka kapaciteten för att kunna försörja Fårö med dricksvatten. Vattendomen för Bästeträsk medger
dricksvattenförsörjning till Fårösund, Fårö och Bunge men behöver utredas vidare för att veta förutsättningarna för
försörjning även av Norra Gotland i ett långsiktigt perspektiv.
Vidare analys av alternativen behöver även beakta de stora säsongsvariationerna så att en tillfredsställande
dricksvattenförsörjning säkerställs både under sommarmånadernas höga vattenförbrukning och övriga delar av året då
förbrukningen är mycket låg. Det handlar till stor del om hur anläggningen utformas vilket sannolikt behöver göras på
annat sätt än vad som varit konventionellt tidigare.
En kapacitetsökning av avloppsreningen på Fårö som görs genom byggnation av ett nytt avloppsreningsverk, med en
reningsprocess i framkant gynnar recipienten och möjliggör anslutning av fler abonnenter. Ett nytt avloppsreningsverk
kan möjliggöra ett kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsslam, både från allmän och enskild VA-försörjning.
Sudersands avloppsreningsverk läggs på sikt ner vilket frigör platsen för andra ändamål. Huruvida västra Fårö ska anslutas
till nytt avloppsreningsverk påverkas av om VA-utredningsområden klassas om till VA-utbyggnadsområden och om
dricksvattenförsörjningen ska utvecklas lokalt eller sammankopplas med Fårösund. Detta är förutsättningar som är
prioriterade att utreda.
24 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Lokal förstärkning på Fårö
Boende och
verksamhetsutövare på
S1

Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara
enskild och var den ska vara
allmän

Försörjning kopplad till
Fårösund (hela eller delar av Fårö)

Utredningar krävs för att klargöra vilka
förutsättningar som finns för

Tydlighet ges till invånarna om vilka

utveckling av VA-försörjningen innan

möjligheter och förutsättningar som

en tydlighet om förutsättningar kan

finns för framtida VA-försörjning.

uppnås.
Grundvattentillgång kan variera över

S2

tid till följd av variationer i

En trygg tillgång på råvatten i form av

Gotland ska ha en robust

grundvattenbildning mellan olika år.

sötvatten från Bästeträsk även vid

försörjning av dricksvatten

På sikt kan tillgången på råvatten

torra perioder då vattenuttaget idag

påverkas av klimatförändringar (t.ex.

utgör en liten del av vattentillgången.

torka),
Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på
S3

Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

Ett nytt avloppsreningsverk med
modern reningsprocess minskar
påverkan på recipienten som idag har
måttlig ekologisk status.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med effektiv
reningsprocess minskar påverkan på
recipienten som idag har måttlig
ekologisk status.

Vattenresurser på Fårö behöver
nyttjas till en större del av sin kapacitet
Region Gotland, boende,
besökare och
S4

verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands
vattenresurser.

än idag. Utredningar krävs för att
klargöra förutsättningarna.
Kretsloppsanpassning av
spillvattenhanteringen gynnas vid
byggnation av nytt lokalt
avloppsreningsverk som utformas för

Grundvattenuttag på Fårö är inte
nödvändigt för allmän
dricksvattenförsörjning, vattnet kan
användas för enskild VA-försörjning
och naturens egna behov.

att optimera recirkulation av vatten
och återföring av slam.

S5

Region Gotland ska fatta

Ytterligare utredningar krävs för att

långsiktigt ekonomiskt

klargöra förutsättningar för framtida

hållbara beslut avseende

VA-försörjning och huruvida

dricksvatten, spillvatten och

utvecklingen långsiktigt ekonomiskt

dagvatten

hållbar.

25 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

Den tekniska lösningen behöver
anpassas till de stora säsongsvisa
variationerna vilket kräver en flexibel
utformning. Lyckas detta finns goda
förutsättningar för en långsiktigt
ekonomiskt hållbar VA-försörjning.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 1: NORR – FÅRÖ & DELOMRÅDE 2: NORR – FÅRÖSUND
Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Uppdateringsmånad: 2022-02
Tidplan

Åtgärder
Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

20252029

Utred
behov

Utred
behov
Utred
behov

Utred
behov
Utred
behov

2030-

Löpande

DO1 1 Utredning av förutsättningarna för lokal VA-försörjning, Fårö
Utveckling av vattentäkt och vattenverk på Fårö alternativt ledning
från Fårösund. Ev vattenverk/ledning först efter 2026.
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
DO1 3
vattenskyddsåtgärder, Fårö
DO1 2

DO1 4a Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten (Ava), lokalt Fårö
DO1 4b

Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten (Ulla Hau), lokalt
Fårö

DO1 5 Vattenskyddsområde, Fårö
DO1 6 Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde), Fårö
DO1 7

Utredning av förutsättningarna för ökat uttag av vatten från
Bästeträsk (pågår)

DO1 8

Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder, Bästeträsk

Utred
behov

DO1 10 Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) Bästeträsk
Utbyggnad Fårösund vattenverk behövs ej för anslutning av Fårö men
DO1 11 om även andra områden på norra Gotland ska anslutas (sannolikt inte
aktuellt)
Flyttad
från

DO1 12 Om/nybyggnad avloppsreningsverk Fårö
DO1 13

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Flyttad
från

Utbyggnad/utökning av pe avloppsreningsverk Fårösund (pågår,
behöver ev utökas)

DO1 14 Utredning av VA-utredningsområden
DO1 15 Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd VA-utredningsområden)
DO1 16 Anslutning av VA-utbyggnadsområden Fårö
DO1 17 Anslutning av VA-utbyggnadsområden Fårösund
DO1 18

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattat
Resultat
2018-2020

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast angiven i
22000
VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

20212022

20232024

20252029

2030-

17000

17000

20000

5000

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VA-planens
huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på utveckling
och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och pågående
projekt)
26 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

Löpande

1,5

15000

15000

20000

5000

2

2

2

0,5

0

6.2

Delområde 3: Kappelshamn

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjning ska tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde samt möjliggöra den begränsade utveckling av
bebyggelsen som förutspås inom verksamhetsområdet. På sikt ska behov av VA-försörjning kunna tillgodoses även i områden
med pågående detaljplaner norr om Kappelshamn. Dessa planområden är har idag en låg prioritering för fortsatt arbete. Det
finns inga VA-planområden i närheten av Kappelshamn. Behovet av VA-försörjning är betydligt högre sommartid än under
övriga delar av året. Produktionen av dricksvatten är under vissa perioder lägre än behovet vilket orsakar behov av att köra
vatten till området från annat vattenverk.
VA-föreningar som har enskild försörjning idag och där bebyggelsen är gles (dvs utgör inte VA-planområden) kan anslutas till
den allmänna VA-anläggningen via avtal om kapaciteten i dricksvattenproduktionen förstärks. Eventuellt behöver även
kapaciteten i avloppsreningsverket förstärkas för att möjliggöra anslutningar via avtal.
Åtgärder i den allmänna VA-anläggningen i Kappelshamn behöver göras på sikt förutsatt att behovet ökar. Befintliga brunnar
har provpumpats och uttaget bedöms inte kunna ökas i dessa. Utökat uttag behöver därför ske i kompletterande brunnar,
alternativt behöver den naturliga grundvattentillgången förstärkas genom infiltration av ytvatten.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I KAPPELSHAMN
Nuvarande abonnenter i Kappelshamn utnyttjar nuvarande kapacitet till max. Förutsättningar finns att utveckla den
allmänna VA-anläggningen lokalt för att möjliggöra eventuell utökning av verksamhetsområdet. SGU har identifierat
Kappelshamn som ett område med gynnsamma förutsättningar för att kunna förstärka grundvattentillgången genom
infiltration av ytvatten. Samtidigt finns en materialtäkt i närheten av vattentäkten som har planer på att utöka sin verksamhet
närmare vattentäkten. Åtgärder för att stärka skyddet av vattentäkten är angeläget. Vattensparande åtgärder bör också
prioriteras för att inte behovet av åtgärder för förstärkning av dricksvattenkapaciteten ska bli akut. Vattensparande åtgärder
är dock inte en permanent lösning.
Om det uppstår ett behov av att ansluta ytterligare bebyggelse, som idag ligger utanför verksamhetsområdet, behöver
kapaciteten i den allmänna VA-anläggningen öka. Beroende på när i tid det blir aktuellt att förstärka kapaciteten i
Kappelshamn kan en försörjning kopplad till Lärbro/Slite vara ett rimligt alternativ, förutsatt att tillräcklig kapacitet har
skapats i dricksvattenförsörjningen i Lärbro/Slite.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Region Gotland, boende och
S3

verksamhetsutövare på Gotland
ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna
Region Gotland, boende,

S4

besökare och
verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser
Region Gotland ska fatta

S5

långsiktigt ekonomiskt hållbara
beslut avseende dricksvatten,
spillvatten och dagvatten

Förstärkning i Kappelshamn

Sammankoppling mot Lärbro (Slite)

Förutsättningar finns att skapa en
robust tillgång på råvatten.
Nyttjanderätten behöver säkerställas
i ett långsiktigt perspektiv,

Vattenförsörjning från ett större
vattenverk med hög kapacitet (med den
utveckling som föreslås för Lärbro
vattenverk)

Normal förnyelse i takt med
kommande behov, bland annat för
att bidra till en förbättrad ekologisk
status (måttlig idag).

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med effektiv
reningsprocess minskar påverkan på
recipienten som idag har måttlig
ekologisk status.

Vattensparande åtgärder kan
tillfälligt minska behovet av att nyttja
ytterligare grundvattenresurser för
dricksvattenändamål.

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med vatten från
kalkindustrin som annars tillförs
Östersjön.

Utredning krävs för att fastställa
förutsättningar för lokal VAförsörjning, dock förefaller
förutsättningarna vara goda.

Överföringsledningar längs en relativt
kort sträcka ersätter behovet av
investeringar lokalt. På sikt kan det vara
ett mer ekonomiskt fördelaktigt
alternativ än att göra investeringar lokalt
i Kappelshamn.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 3: NORR – KAPPELSHAMN
Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten ”Utred
nummer behov”)

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

DO3 1 Utredning av förutsättningarna för lokal VA-försörjning i Kappelshamn
DO3 2 Etablering av kompletterande vattentäkt
DO3 3

Riskanalys för befintlig vattentäkt samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder
Flyttad från
2018-2020

DO3 4 Rådighet över vattenuttag
DO3 5 Vattenskyddsområde
DO3 6 Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
DO3 8 Utbyggnad av vattenverk
DO3 9

Utbyggnad av avloppsreningsverk
(förutsatt att behovet ökar)

Utred
behov

Dialog med fastighetsägare utanför verksamhetsområde och utanför
VA-planområde
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som inte
DO3 11
ska omfattas av allmänt verksamhetsområde
DO3 10

Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

2030-

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast angiven
i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

150

100

100

3750

3750

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VA-planens
huvuddokument)

10

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på utveckling
och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och pågående
projekt)
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Löpande

0,5

1

0,5

1500

11500

1

1,3

0

6.3

Delområde 4: Valleviken

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjning ska kunna tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde i Valleviken inklusive en något ökad
bebyggelse. Vattentäkten utgörs av ett gammalt kalkbrott. Sommartid används vattentäkten för bad och användning av tvål,
solkräm mm orsakar förorening av råvattnet. En utveckling av VA-försörjningen i området behöver också beakta behovet av
att ansluta VA-planområden längs kusten mellan Lärbro och Valleviken. Flera av VA-planområdena har sådana förutsättningar
att det finns eller kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att Region Gotland
har ett ansvar enligt Lag och allmänna vattentjänster §6. Ett sådant område är Hellvi Stengrinde (Hide) som är anmält till
Länsstyrelsen. Längs kusten kan det också finnas glesare bebyggelse där det finns intresse för anslutning till den allmänna VAanläggningen via avtal (t.ex. samfälligheter och VA-föreningar).

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL LÄRBRO/SLITE
I första hand utreds förutsättningarna för att ansluta Valleviken och VA-planområden längs kusten till allmänna VAanläggningar i Lärbro/Slite. Utredningen belyser även förutsättningarna för alternativen, lokal VA-försörjning i Valleviken och
anslutning till Fårösund.
Avloppsreningsverket i Valleviken har lägre kapacitet än behovet under högsäsong och vattenverket producerar vatten på
maximal kapacitet. Vattentäkten i ett nedlagt kalkbrott nyttjas sommartid för bad vilket kan orsaka problem vid produktion
av dricksvatten. Att utveckla VA-försörjningen lokalt i Valleviken kräver utökad kapacitet och ombyggnad av både vatten- och
avloppsförsörjningen.
Mellan Valleviken och Lärbro finns flera VA-utredningsområden där det kan finnas ett ansvar för Region Gotland att ordna
VA-försörjning, bland annat Hellvi Stengrinde (Hide) där de boende redan har aviserat till Region Gotland och länsstyrelsen
att det finns behov av en förbättrad VA-lösning. En utbyggnad av allmän VA-försörjning i områden mellan Valleviken och
Lärbro genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen i Lärbro kan ske med ett helhetsgrepp där även Vallevikens lokala
VA-försörjning ersätts på sikt. Mellan Valleviken och Fårösund finns inga VA-planområden eller påtalat intresse för anslutning
till den allmänna VA-anläggningen. I det fall Valleviken ansluts till Fårösund uppstår därför inte motsvarande
samordningsvinster där VA-planområden längs vägen kan anslutas. På lång sikt kan det vara motiverat att bygga samman VAförsörjningen hela vägen mellan Lärbro och Fårösund via Valleviken. En sådan utveckling skapar ett redundant system som
har goda förutsättningar att erbjuda en trygg och ändamålsenlig VA-försörjning på Norra Gotland.
Utifrån den ökning av dricksvattenbehovet som förutses kring Valleviken och längs kusten mot Lärbro är det oklart om det
finns förutsättningar att utveckla den lokala dricksvattenförsörjningen kring Valleviken. Från Lärbro finns möjlighet att försörja
Valleviken och tillkommande områden med dricksvatten från det sammankopplade ledningsnätet mellan Slite och Lärbro,
förutsatt att föreslagen kapacitetsförstärkning i dricksvattenförsörjningen i Lärbro genomförs. I Site avloppsreningsverk finns
förutsättningar för omhändertagande av spillvatten från Valleviken och tillkommande områden.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning i

Försörjning kopplad till

Försörjning kopplad till

Valleviken

Lärbro/Slite

Fårösund

Boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara
enskild och var den ska vara
allmän

Frågan om utveckling av
VA-försörjning i VAplanområden längs
kusten mellan Lärbro
och Valleviken kvarstår.

Möjliggör en tydlighet till
fastighetsägare i VAplanområden längs kusten
mellan Lärbro och
Valleviken om utveckling
av VA-försörjningen.

Frågan om utveckling av VAförsörjning i VAplanområden längs kusten
mellan Lärbro och
Valleviken kvarstår.

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Utredningar krävs för att
klargöra
förutsättningarna för
lokal
dricksvattenproduktion.

En vattenförsörjning med
god kapacitet genom den
utveckling som föreslås för
dricksvattenproduktionen
vid Lärbro.

En vattenförsörjning med
god kapacitet från
Fårösunds vattenverk
(beroende på om även Fårö
ska försörjas med vatten
från Fårösund)

S3

Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

Normal förnyelse i takt
med kommande behov,
bland annat för att bidra
till en förbättrad
ekologisk status (måttlig
idag).

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på
recipienten.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på
recipienten.

S4

Region Gotland, boende,
besökare och
verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands
vattenresurser

Ytterligare grundvatten
behöver tas ut för att
tillgodose behovet.

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med
vatten från kalkindustrin
som annars tillförs
Östersjön.

Uttaget av vatten från
Bästeträsk behöver ökas
vilket kan stå i konflikt med
naturvårdsintressen.

S5

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och
dagvatten

Omfattande åtgärder
krävs för att utveckla VAförsörjningen för att
motsvara nuvarande och
kommande behov.

En långsiktigt hållbar
helhetslösning för VAförsörjning möjliggörs i ett
område där behov av
utveckling av VAförsörjningen är stort.

Vallevikens behov
tillgodoses men ytterligare
åtgärder krävs för att
tillgodose behovet i VAplanområden längs kusten
mellan Lärbro och
Valleviken

S1

31 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 4: NORR – VALLEVIKEN
Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Åtgärder Lärbro vattenförsörjning (se delområde 5 – Norra Gotland
DO4 1
för detaljer)
Utredning av förutsättningarna för anslutning till Lärbro/Slite samt
DO4 2
belysning av alternativen

20212022

20232024

20252029

2030-

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Löpande

DO4 3 Avveckling av Valleviken vattenverk
DO4 4 Ledningsbyggnad (dricksvatten/spillvatten)
DO4 5 Utredning av VA-utredningsområden
DO4 6 Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd VA-utredningsområden)
DO4 7

Dialog med fastighetsägare utanför verksamhetsområde och utanför
VA-planområde

DO4 8

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

2030-

0

1000

4000

7100

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande
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6.4

Delområde 5: Norra Gotland

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Det finns idag behov av mer dricksvatten för att försörja Slite och Lärbro med dricksvatten. I Stenkyrka-Licknatte och
Martebo orsakar råvattenkvaliteten behov av åtgärder i vattenverken för att regionen ska säkerställa leverans av ett tjänligt
dricksvatten. Flera av VA-planområdena kring Lärbro och mot Valleviken har sådana förutsättningar att det finns eller kan
finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att Region Gotland har ett ansvar enligt
Lag och allmänna vattentjänster §6. Ett sådant område är Hellvi Stengrinde (Hide) som är anmält till Länsstyrelsen. Längs
kusten kan det också finnas glesare bebyggelse där det finns intresse för anslutning till den allmänna VA-anläggningen via
avtal (t.ex. samfälligheter och VA-föreningar). Från kalkindustrin pumpas idag enorma mängder sötvatten ut i havet.
Undersökningar utförda av SGU visar på goda möjligheter för grundvattenuttag i området. Ett helhetsgrepp kring
utvecklingen av VA-försörjningen på Norra Gotland, beaktat behov och möjligheter, är angeläget.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL LÄRBRO/SLITE
Genom att förstärka VA-försörjningen kring Slite-Lärbro skapas möjlighet att både utöka bebyggelsen inom befintligt
verksamhetsområde och att bygga ut allmän VA-försörjning till de VA-planområden som finns längs kusten mellan Lärbo och
Valleviken.
Spillvattenhanteringen i Slite-Lärbro och vidare mot Stenkyrka-Licknatte har idag goda förutsättningar att hantera utveckling
av VA-försörjning i området. Åtgärder krävs för att förstärka dricksvattenförsörjningen. Lokalt finns goda förutsättningar,
genom vatten från kalkindustrin och från grundvatten i områden kring Lärbro eller ytvatten från Bästeträsk. Fortsatta
utredningar krävs för att besluta om mest gynnsamma utvecklingen för att förstärka råvattentillgången. Vattendomen för
Bästeträsk medger dricksvattenförsörjning till Fårösund, Fårö och Bunge men behöver utredas vidare för att veta
förutsättningarna för försörjning även av Norra Gotland i ett långsiktigt perspektiv.
Ett utbyggt eller nytt vattenverk vid Lärbro, med en reningsprocess som möjliggör produktion av dricksvatten från olika
råvattenkällor, skapar en mindre sårbar dricksvattenförsörjning. Genom att satsa på en modern dricksvattenproduktion i
Lärbro kan mindre vattenverk på norra Gotland läggas ned.
Slite vattenverk liksom vattentäkten Othem fungerar idag väl och kapaciteten är god. Genom att behålla
dricksvattenproduktionen i Othem vattenverk för att försörja Slite med dricksvatten finns förutsättningar för att på sikt
skapa redundans med Lärbro vattenverk. För detta krävs i så fall en ny dricksvattenledning (Befintlig ledning från Slite upp
mot Lärbro kan ev komma att nyttjas för råvatten från Cementa till Lärbro vattenverk).
Nyttjande av råvatten från Tingstäde träsk för att försörja Slite-Lärbro-Martebo med dricksvatten medför oönskade och
mindre gynnsamma konsekvenser för vattenförsörjningen i Visby. Vattnet från Tingstäde träsk behövs för att försörja Visby
med dricksvatten fram till dess en annan vattentäkt finns att tillgå.
Överföring av dricksvatten från Fårösunds vattenverk till Lärbro kräver längre ledningsdragningar men skapar samtidigt en
redundans mellan Norra Gotland och Fårösund. Samordningsvinster genom att samtidigt bygga överföringsledningar för
spillvatten till Tingstäde eller Fårösund bedöms inte finnas eftersom de bästa förutsättningarna finns i Slite
avloppsreningsverk.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Försörjning kopplad till
Lärbro/Slite

Försörjning kopplad till
Tingstäde Träsk

Försörjning kopplad till
Fårösund

Utvecklingen bidrar inte
till ökad tydlighet.

Utvecklingen bidrar inte till
ökad tydlighet.

Möjlighet finns för
anslutning till
dricksvatten i VAplanområden och
bebyggelse längs
överföringsledningen.

Goda förutsättningar finns
att skapa en trygg tillgång
på råvatten från
grundvatten och/eller från
kalkbrotten.

Sannolikt är Tingstäde träsk
även fortsättningsvis en
nödvändig vattentäkt för
Visbys vattenförsörjning.
Kapaciteten att i så fall också
försörja Norra Gotland med
vatten är mycket begränsad.

En vattenförsörjning
med god kapacitet från
Fårösunds vattenverk
(beroende på om även
Fårö ska försörjas med
vatten från Fårösund))

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med
vatten från kalkindustrin
som annars tillförs
Östersjön. Alternativt
behöver ytterligare
grundvatten tas ut för att
tillgodose behovet.

Andra vattentäkter behöver
nyttjas för försörjning av
Visby.

Uttaget av vatten från
Bästeträsk behöver ökas
vilket kan stå i konflikt
med
naturvårdsintressen.

Möjligheten att nyttja
Tingstäde träsk för
vattenförsörjning i Visby
minskar vilket kan vara
kostsamt att kompensera för
genom andra vattentäkter.

Långa
dricksvattenledningar
byggs mellan Fårösund
och Lärbro men det
uppkommer ingen
samordningsvinst med
att lägga ledningar för
att utveckla spillvatten
eftersom det behovet
inte finns.

Boende och
verksamhetsutövare på
S1

Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska
vara enskild och var den
ska vara allmän

Gotland ska ha en robust
S2

försörjning av
dricksvatten

Region Gotland, boende,
besökare och
S4

verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands
vattenresurser

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
S5

hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

Investeringar görs för att
lokalt skapa
förutsättningar för att
förstärka Lärbro och Slite
som de två
huvudkomponenterna i
VA-försörjningen, mindre
verk läggs ner.

34 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 5: NORR – NORRA GOTLAND
Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej
plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Uppdateringsmånad: 2022-02
Tidplan

Åtgärder
Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

20252029

2030-

Utred
behov

Utred
behov

2030-

Löpande

DO5 1 Utredning av förutsättningarna för förstärkt råvattentillgång
DO5 2

Etablering av kompletterande vattentäkt (eller råvattenledning) inkl
tillstånd, vattenskydd mm

DO5 3

Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder

DO5 4

Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten Lärbro (ev även
Slite-Othem) vattentäkter

DO5 5 Vattenskyddsområde befintliga vattentäkter
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) befintliga
vattentäkter
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
DO5 7
kompletterande vattentäkt-/er
DO5 6

DO5 8

Utredning avseende vattenverkens framtid och sammankoppling
med hänsyn till bristande kapacitet vid utbyggnad.

DO5 9 Om/nybyggnad Lärbro vattenverk
DO5 10

Ledningsbyggnad (sista bitarna vid Stenkyrka Licknatte samt OthemLärbro)

DO5 11 Utredning av VA-utredningsområden
DO5 12

Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VAutredningsområden)

DO5 13

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde

Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattat
Resultat
2018-2020

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
10000
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

20212022

20232024

20252029

6250

6250

10500

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

10

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande

1

3000

3000

7000

2000

2

2

1

0

0

6.5

Delområde 6: Västris Tingstäde och Tingstäde samhälle

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Inga direkta problem har identifierats i avloppsanläggningen Västris Tingstäde som tar emot spillvatten lokalt i Västris
Tingstäde där dricksvattenförsörjningen är enskild. Tingstäde samhälle avloppsreningsverk tar emot vatten från Tingstäde
samhälle och slam från Tingstäde vattenverk och har idag fullt utnyttjad kapacitet. Uttag i vattentäkten Tingstäde Mejeriet
har vid vissa förhållanden orsakat påverkan närliggande brunnar. I området finns inga VA-planområden eller kommande
detaljplaner. Utvecklingen av VA-försörjningen i området avser i första hand kapacitetsförstärkning av Tingstäde samhälle
avloppsreningsverk.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
LOKAL FÖRSTÄRKNING I VÄSTRIS TINGSTÄDE OCH TINGSTÄDE SAMHÄLLE
Lokal försörjning av spillvatten behålls i Västris Tingstäde. Verket är relativt nytt och försörjer ett mindre antal personer. Om
problem uppstår med verket utreds anslutning till Tingstäde avloppsreningsverk. Om behov uppstår enligt LAV §6 för
vattenförsörjning i ett större sammanhang utreds anslutning till Tingstäde samhälle vattenverk.
Vattenförsörjningen och spillvattenhanteringen i Tingstäde samhälle utvecklas i takt med att behov uppkommer.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Enskild vattenförsörjning och allmän spillvattenhantering
Boende och verksamhetsutövare på
S1

Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän

Det är tydligt för invånarna att ansvaret för dricksvattenförsörjningen
fortsatt åligger fastighetsägaren och att inga stora förändringar
planeras avseende verksamhetsområdet.

Region Gotland ska fatta långsiktigt
S5

ekonomiskt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten
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Fungerande anläggningar behålls och förnyas vid behov.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 6: NORR – VÄSTRIS TINGSTÄDE OCH TINGSTÄDE SAMHÄLLE
Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej
plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Uppdateringsmånad: 2022-02
Tidplan

Åtgärder
Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten Tingstäde
DO6 1
Mejeriet vattentäkt
Utredning avseende reningsprocessen i Tingstäde
DO6 2
avloppsreningsverk.

20212022

20232024

20252029

Utred
behov

Utred
behov

Utveckling av Tingstäde avloppsreningsverk. Behovet av åtgärder i
DO6 3 verket påverkas av utvecklingen eller nedläggningen av Tingstäde
vattenverk.
DO6 4

Utred
behov

2030-

Löpande

Utred
behov

Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för tillkommande
bebyggelse
Uppskattat
Resultat
2018-2020

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattad kostnad och resursbehov

Prel.
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

0

0

0

0

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande

0

0

0

5000

5000

0

0

0

0

0

6.6

Delområde 7: Visby

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjningen ska kunna tillgodoses i nuvarande och kommande utökning av verksamhetsområdet.
Bebyggelsen i och kring Visby ska utvecklas med flera tusen bostäder på sikt. Det finns planer på en kryssningskaj med VAförsörjning från den allmänna VA-anläggningen som enda rimliga alternativet. Ett helhetsgrepp kring utvecklingen av VAförsörjningen i och kring Visby är brådskande.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
UTREDNING KRÄVS AVSEENDE DRICKSVATTEN. SPILLVATTEN UTREDS SOM
RESURS.
Tillfällig förstärkning av vattenförsörjning till Visby från Kvarnåkershamn är redan beslutad och arbete pågår för att
möjliggöra detta. Dock kommer det vatten som produceras i Kvarnåkershamn på sikt behövas för att tillgodose
dricksvattenbehovet på södra Gotland. Vattentillgången i Visby måste därmed förstärkas från andra råvattenkällor. För att
kunna fatta beslut om hur det ska ske på ett ändamålsenligt sätt krävs mer utredningar. Utredningarna behöver beakta
riktlinjen att i första hand nyttja sötvatten för dricksvattenproduktion samtidigt som riktlinjen om ekonomiskt långsiktigt
hållbara beslut, dvs investeringar ska göras i anläggningar som fungerar på sikt, inte på tillfälliga lösningar vars nytta upphör.
Utveckling av vattenverk för dricksvattenproduktion till Visby påverkas av vilket råvatten som ska nyttjas. I det fall sötvatten
finns att tillgå behöver investeringen att bygga ett nytt vattenverk i Visby ställas i relation till att reinvestera i utbyggnad och
ombyggnad av Tingstäde vattenverk och Visby vattenverk. En utredning som tar ett samlat grepp kring råvattenkällor och
vattenverk för Visbys vattenförsörjning är därför angeläget.
Åtgärder i Visby avloppsreningsverk krävs för att tillgodose det behov som finns på sikt. Möjligen uppkommer i senare skede
behov av att välja mellan att bygga ut befintligt verk på befintlig plats eller att omlokalisera avloppsreningsverket, beroende
på vilka förutsättningar som finns på den befintliga platsen. Redan innan behov finns av att bygga ut avloppsreningsverket
bör åtgärder vidtas för att om möjligt nyttja det renade spillvattnet som en resurs, för dricksvattenproduktion eller för annat
ändamål där behov finns av stora mängder vatten.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning befintliga verk

Gotland ska ha en
S2

robust försörjning av
dricksvatten

Region Gotland,
boende, besökare och
S4

verksamhetsutövare
ska värna om
Gotlands
vattenresurser

Region Gotland ska
fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara
S5

beslut avseende
dricksvatten,
spillvatten och
dagvatten

Nytt sötvattenverk, Visby

Avsaltningsverk, Visby

Utredning krävs för att
klargöra förutsättningarna för
tillgång på råvatten av
tillräckligt mängd.

Utredning krävs för att
klargöra förutsättningarna för
tillgång på råvatten av
tillräckligt mängd.

Råvatten från havet finns
i obegränsad mängd,
vatten från Tingstäde
träsk och från
grundvattentäkter kan
användas för
utblandning.

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med vatten
från kalkindustrin som annars
tillförs Östersjön, eller med
renat spillvatten. Alternativt
behöver ytterligare
grundvatten tas ut för att
tillgodose behovet.

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med vatten
från kalkindustrin som annars
tillförs Östersjön, eller med
renat spillvatten. Alternativt
behöver ytterligare
grundvatten tas ut för att
tillgodose behovet.

Uttag av grundvatten är
fortsatt aktuellt för att
blanda upp det vatten
som renas i
avsaltningsverk. Renat
spillvatten kan vara en
resurs som är möjlig att
nyttja för inblandning
med havsvatten.

En långsiktig lösning uppnås,
dock är den uppbyggd av flera
komponenter (Visby VV och
Tingstäde VV) som vid en
framtida fortsatt utveckling
och ev förändrade
förutsättningar behöver
kunna fungera bra
tillsammans.

En långsiktig lösning uppnås,
baseras på flera olika
råvattenkällor kopplade till ett
vattenverk. Skapar en
dricksvattenförsörjning som
på ett kostnadseffektivt sätt
kan anpassas efter förändrade
förutsättningar såsom behov,
teknik, råvattenkvalitet.

En långsiktig lösning
uppnås, dock är det en
kostnadsintensiv
reningsprocess.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 7: NORR – VISBY
Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Utredning av förutsättningarna för förstärkt råvattentillgång (även
DO7 1
renat spillvatten)
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
DO7 2
vattenskyddsåtgärder
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) nya och
DO7 3
tillkommande vattentäkter
Etablering av kompletterande vattentäkt
DO7 5
(inkl tillstånd, vattenskydd mm)
DO7 6

20212022

20232024

20252029

Utred behov

Utred
behov

Utred
behov

2030-

Löpande

Om/nybyggnad Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk alternativt
nytt sötvattenverk eller bräckvattenverk

DO7 7 Byggnation av råvattenledning
DO7 8 Utredning av VA-utredningsområden
DO7 9 Anslutning av VA-utbyggnadsområden

Utred behov

Utred
behov

Utred
behov

DO7 10 Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VA-utredningsområden)
DO7 11

Utred
behov
Utred behov

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde
Nytillkomna 2018-2019

DO7 12 Samlad utredning av hur VA-försörjning Visby ska tillgodoses.

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattat
Resultat
2018-2020

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

1000

20212022

20000

20232024

60000

20252029

2030-

77000

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och pågående
projekt)
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Löpande
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161000 218500
2,5

2,5

7500
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6.7

Delområde 8: Träkumla

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Inga direkta problem har identifierats i områdets dricksvattenförsörjning. Behov finns att på sikt förbättra
spillvattenhanteringen i de dammar som utgör avloppsreningsanläggningen. I området finns inga VA-planområden eller
kommande detaljplaner varför utvecklingen av VA-försörjningen i området inte prioriteras.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I TRÄKUMLA
Lokal försörjning av dricksvatten behålls i Träkumla. Verket försörjer ett mindre antal personer. Vattensparande åtgärder
analyseras och vidtas i väntan på förstärkt kapacitet i dricksvattenproduktionen. Vattensparande åtgärder ska dock inte
betraktas som en permanent lösning. Spillvattenhanteringen utvärderas och vid behov byggs anläggningen om så att
reningseffekten förbättras.
Om det inte finns rimliga förutsättningar att förstärka VA-försörjningen lokalt i Träkumla utreds anslutning till Visby.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning dricksvatten i Träkumla och Enskild spillvattenhantering
Boende och verksamhetsutövare på
S1

Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

En trygg tillgång på råvatten säkerställs delvis genom rådighet och tillstånd
för grundvattenbortledning. Det är tydligt för invånarna att ansvaret för
spillvattenhanteringen fortsatt åligger fastighetsägaren (med tillsyn från
Region Gotland) och att inga stora förändringar planeras avseende
verksamhetsområdet.

Region Gotland ska fatta
S5

långsiktigt ekonomiskt hållbara
beslut avseende dricksvatten,

Fungerande anläggningar behålls och förnyas vid behov.

spillvatten och dagvatten
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 8: NORR – TRÄKUMLA
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Utredning avseende begränsande faktor i
DO8 1
dricksvattenproduktionen

20212024

20232024

20252029

2030-

Löpande

Utred
behov

DO8 2 Förstärkning av vattentäkt eller vattenverk
DO8 3 Vattensparande åtgärder (tillfällig lösning)
DO8 4

Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
kompletterande vattentäkt

DO8 5

Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) befintliga
vattentäkter

DO8 6 Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten
DO8 7

Utredning avseende förutsättningarna att förbättra
spillvattenreningen lokalt vid befintlig anläggning
Utred
behov

DO8 8 Förbättring av spillvattenanläggningen
DO8 9 Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
(ev fd VA-utredningsområden)
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för tillkommande
DO8 11
bebyggelse

Utred
behov

DO8 10

Utred
behov

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskatta
t Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

2030-

0

100

100

500

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

0

10000

6000

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1
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Löpande

0,1

6.8

Delområde 9: Åminne

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Försörjningen av dricksvatten i Åminne behöver på sikt förstärkas för att kunna tillgodose behov inom nuvarande
verksamhetsområde. I området finns ett VA-utbyggnadsområde VA-planområden med bedömt behov av förändrad VAförsörjning. Det finns inga andra områden där behov av anslutning till den allmänna VA-anläggningen kan förväntas
uppkomma. Utvecklingen av dricksvattenförsörjningen i området är inte prioriterad men behöver på sikt hanteras.
Behov av utveckling av enskilda avloppsanläggningar hanteras via tillsyn.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I ÅMINNE
En förstärkning av den lokala dricksvattenförsörjningen i Åminne rekommenderas eftersom kapaciteten i befintlig
grundvattentäkt på sikt troligtvis kan utökas för att uppfylla de behov som finns. Vattenbesparande åtgärder i samhället är
en viktig åtgärd för behovet ska tillgodoses fram till dess att kapaciteten förstärks. Vattensparande åtgärder ska dock inte
betraktas som en permanent lösning.
Det finns inga kända problem med enskilda avloppslösningar varför behovet av utbyggnad av allmän spillvattenhantering
inte finns i nuläget. Om behov uppstår av spillvattenhantering i ett större sammanhang kan en lokal
avloppsreningsanläggning anläggas och verksamhetsområde skapas även för spillvatten.
En anslutning till Slite vattenverk och avloppsreningsverk bedöms inte vara motiverat då förutsättningarna lokalt i Åminne
är goda, både vad avser försörjning av dricksvatten som hantering av spillvatten. Mellan Åminne och Slite finns inga VAplanområde som orsakar behov av ledningsutbyggnad längs sträckan.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning dricksvatten och Enskild
spillvattenhantering i Åminne
Boende och
verksamhetsutövare på Gotland
S1

ska veta var VA-försörjningen
ska vara enskild och var den ska
vara allmän

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Region Gotland, boende och
S3

verksamhetsutövare på Gotland
ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.

Det är tydligt för invånarna att ansvaret
för spillvattenhanteringen fortsatt åligger
fastighetsägaren (med tillsyn från Region
Gotland) och att inga stora förändringar
planeras avseende verksamhetsområdet.
Utredningar krävs för att klargöra
förutsättningar för utveckling av
dricksvattenförsörjningen. Dessa bedöms
dock vara goda.
Myndighetens tillsyn och
fastighetsägarens underhåll och vid behov
förnyelse av enskilda avloppsanläggningar
är viktigt för att minska påverkan på
recipienten som har måttlig ekologisk
status
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Försörjning kopplad till Slite
Om spillvatten ska anslutas till Slite
bildas verksamhetsområde för detta
vilket inte finns idag. Möjliggör
kommande anslutningar till allmän
spillvattenhantering.
Trygg tillgång på dricksvatten från
Slite.
Anslutning av fler fastigheter till ett
allmänt avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess minskar
påverkan på recipienten som har
måttlig ekologisk status.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 9: NORR – ÅMINNE
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

DO9 1 Utredning avseende förstärkt råvattentillgång
Utred
behov

DO9 2 Förstärkning av vattentäkt eller vattenverk
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för kompletterande
vattentäkt
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) befintliga
DO9 6
vattentäkter
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten (förutsatt att
DO9 7
befintligt tillstånd inte räcker till)
DO9 4

Utred
behov

DO9 8 Rådighet över marken där vattenverket står
DO9 9 Anslutning av VA-utbyggnadsområden
DO9 10

Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för tillkommande
bebyggelse

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

1000

8000

50

500

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande

0,1

2500

500

0

4500

0,5

0,1

0,1

0,2

0

6.9

Delområde 10: Roma - Dalhem

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Det förekommer kvalitetsproblem, bland annat bor och bakterier, i vattentäkten och det är angeläget att åtgärd vidtas för
att Region Gotland ska kunna säkerställa leverans av ett tjänligt dricksvatten. I närheten av Roma finns VA-planområden där
det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att Region Gotland har ett ansvar
enligt Lag och allmänna vattentjänster §6.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I ROMA
Den kunskap som finns om förutsättningarna för förbättrad dricksvattenproduktion i Roma bedöms inte vara tillräckliga för
att fatta beslut om att lägga ner vattentäkten och vattenverket och istället ansluta Romas VA-försörjning till Visby eller Tofta.
En utredning med fältundersökningar rekommenderas där förutsättningarna för utvecklad lokal dricksvattenproduktion,
såväl råvatten som vattenverk, jämförs med investering för anslutning till Visby eller Tofta av dricksvatten, men även
spillvatten. Syftet är att skapa grund för investeringsbeslut som skapar en långsiktigt hållbar lösning i alla berörda avseenden.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Försörjning kopplad till

Försörjning kopplad till

Tofta

Visby

Oklart vilka förutsättningar
som finns för
dricksvattenförsörjning.
Utredning krävs för att
klargöra detta.

En trygg tillgång till
dricksvatten med möjlighet
att erhålla dricksvatten såväl
från Visby som från södra
Gotland.

En trygg tillgång till
dricksvatten med möjlighet
att erhålla dricksvatten
såväl från Visby som från
södra Gotland.

Utbyggnad av
reningsverket kan
samtidigt förbättra
reningsprocessen och
minska påverkan på
recipienten som har
måttlig ekologisk status.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på
recipienten. Både
nuvarande och ny recipient
har måttlig ekologisk status.

Utredningar krävs för att
avgöra vilka investeringar
som krävs och om dessa är
gynnsamma i förhållande
till alternativet med en
överföringsledning.

Investeringen kan
uppskattas relativt väl men
behöver sättas i relation till
de ekonomiska
förutsättningarna för
förstärkning lokalt i Roma.

Förstärkning i Roma

Gotland ska ha en robust
S2

försörjning av
dricksvatten

Region Gotland, boende
och verksamhetsutövare
S3

på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
S5

hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten
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Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på
recipienten. Både
nuvarande och ny recipient
har måttlig ekologisk
status.
Investeringen kan
uppskattas relativt väl men
behöver sättas i relation till
de ekonomiska
förutsättningarna för
förstärkning lokalt i Roma.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 10: SÖDER – ROMA-DALHEM
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Utredning avseende förstärkt råvattentillgång med belysning av
DO10 1 alternativ reningsprocess och förutsättningar att sammankoppla
med Visby/Tofta

20212022

20232024

20252029

2030-

Utred
behov

Utred
behov

Löpande

DO10 2 Förstärkning av vattentäkt
DO10 3 Ny process vattenverket
Riskanalys samt handlingsplan för befintlig och/eller
kompletterande/alternativa brunnar
Vattenskyddsområde för befintlig och/eller
DO10 5
kompletterande/alternativa brunnar
DO10 4

Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) befintliga
vattentäkter
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten i
DO10 7
kompletterande/alternativa brunnar
DO10 6

DO10 8 Utredning av VA-utredningsområden
DO10 9

Anslutning av VA-utbyggnadsområden
(ev fd VA-utredningsområden)

DO10 10

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

1000

2000

21000

150

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

46 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

Löpande

0,2

2000

6000

7500

7500

0

0,5

1

0,5

0,5

0

6.10 Delområde 11: Katthammarsvik - Herrvik

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Arbete pågår för att bygga ett nytt avloppsreningsverk I Katthammarsvik. Åtgärder behövs för att öka kapaciteten i leverans
av dricksvatten till abonnenterna. På Östergarnslandet, söder om Katthammarsvik och Herrvik finns VA-planområden, varav
en del omfattas av VA-föreningar. Det bedöms finnas förutsättningar att även fortsättningsvis försörja dessa områden med
enskilda anläggningar, förutsatt att förhållandena inte ändras eller inte är sämre än vad som är känt. Anslutning av VAplanområden till den allmänna anläggningen eller via avtal kan ske först efter att kapaciteten i dricksvattenförsörjningen från
Herrvik vattenverk har utökats.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I KATTHAMMARSVIK-HERRVIK
Avsaltningsverket i Herrvik försörjer idag främst verksamhetsområden i Katthammarsvik och områden på Östergarnslandet
som har avtalsanslutning. Om kapaciteten i dricksvattenförsörjningen från Herrvik vattenverk ökas, till exempel
genomutbyggnad av en dricksvattenreservoar, bedöms dricksvattenförsörjning från Ljugarn inte vara ett mer gynnsamt
alternativ då det redan finns otillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen till Ljugarn.
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik ska byggas ut vilket bör göras med överkapacitet för att möjliggöra eventuell
anslutning av de VA-planområden som identifierats i området samt på sikt även för att kunna avlasta Ljugarn
avloppsreningsverk. Förstärkning av kapaciteten i Ljugarn avloppsreningsverk pågår, dock är det oklart vilka förutsättningar
som finns att öka kapaciteten på befintlig plats. En utbyggnad av Katthammarsviks avloppsreningsverk, för att på sikt
eventuellt även kunna avlasta Ljugarn avloppsreningsverk, skapar förutsättningar för en tillfredsställande VA-försörjning även
kring Ljugarn och möjliggör ytterligare anslutningar.

47 | Region Gotland VA-PLAN 2018-11-21

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

Gotland ska ha en

S2

robust försörjning av
dricksvatten

Förstärkning i Katthammarsvik-Herrvik

Försörjning kopplad till Ljugarn

Projekt pågår för att säkerställa tillräcklig
kapacitet i dricksvattenleveransen.

Det är oklart vilken kapacitet som är möjlig
att uppnå i dricksvattenförsörjning från
Ljugarn.

Ett nytt reningsverk med en djupare
utsläppspunkt minskar påverkan på
recipienten som har måttlig ekologisk
status.

Avlastning av Ljugarn avloppsreningsverk ökar
driftsäkerheten i spillvattenhanteringen i
Ljugarn (minskar bräddningar). Både
nuvarande och ny recipient har måttlig
ekologisk status.

Region Gotland,
boende och

S3

verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och vårda
recipienterna
Region Gotland,
boende, besökare och

S4

verksamhetsutövare
ska värna om Gotlands
vattenresurser

Region Gotland ska
fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara

S5

beslut avseende
dricksvatten,
spillvatten och
dagvatten

Möjlighet finns att skapa en
kretsloppsanpassad hantering av
spillvatten i nytt avloppsreningsverk. Ett
nytt avloppsreningsverk, med ett utsläpp
av renat avloppsvatten som sker längre
ut/djupare i havet gynnar också
recipienten.
Herrvik vattenverk är nybyggt och det är
länge kvar tills verket är avskrivet. Det
bedöms ekonomiskt långsiktigt hållbart
att investera för att stärka kapaciteten ut
från vattenverket. Ett nytt
avloppsreningsverk kan dimensioneras för
att möjliggöra nytta i ett större perspektiv
än lokalt i Katthammarsvik.
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Möjlighet finns att skapa en
kretsloppsanpassad hantering av spillvatten i
nytt avloppsreningsverk. Ett nytt
avloppsreningsverk, med ett utsläpp av renat
avloppsvatten som sker längre ut/djupare i
havet gynnar också recipienten.

Dricksvattenleverans från Ljugarn kräver
kapacitetsförstärkande åtgärder i ett
befintligt system. Anslutning av Ljugarn
avloppsreningsverk möjliggör en långsiktig
förstärkning av förutsättningarna att ta hand
om spillvatten i Ljugarn.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 11: SÖDER – KATTHAMMARSVIK-HERRVIK
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Fortsatt optimering av verket för förstärkning av kapaciteten från
DO11 1
Herrvik vattenverk till abonnenterna

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

DO11 3 Vattenskyddsåtgärder för råvattenintag
DO11 4 Pågående projekt, utbyggt avloppsreningsverk i Katthammarsvik
DO11 5 Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Dialog med fastighetsägare i VA-bevakningsområden på
DO11 6 Östergarnslandet om förutsättningarna för utveckling av VAförsörjning via avtal
DO11 7

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattat
Resultat
2018-2020

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
12000
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

20212022

1000

20232024

20252029

6000

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande

0,7

3500

0

0

0,5

0,5

0

0

6.11 Delområde 12: Tofta - Klintehamn

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Tofta vattentäkt (Tofta och Eskelhem Övide) kan inte producera tillräckligt med dricksvatten under högsäsong och
kvalitetsproblem förekommer i vattentäkten. Längs kusten kring Tofta finns ett stort antal föreslagna detaljplaneområden
där det sannolikt är rimligt att inrätta allmän VA-försörjning. Spillvatten pumpas till Klintehamn avloppsreningsverk vilket
möjliggör en fortsatt utveckling av bebyggelsen kring Tofta. Det finns dricksvattenledningar till Tofta både från Visby och
söderifrån. Ett beslut om hur vattenförsörjningen ska ske i och kring Tofta är angeläget för att fortsatt arbete ska bli
resurseffektivt.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL VISBY/KLINTE
En fortsatt drift av vattentäkten i Tofta kräver åtgärder både vid vattentäkt och vattenverk för att säkerställa en
tillfredsställande leverans av dricksvatten. Redan idag behöver kapaciteten förstärkas från Visby sommartid. När möjlighet
finns att försörja Tofta även med vatten från Kvarnåkershamn vattenverk är det oklart om det är motiverat att samtidigt
upprätthålla funktionen i Tofta vattenverk. Avveckling av vattentäkten i Tofta kan ske om försörjningen från
Kvarnåkershamn kan säkerställas på sikt och en utredning visar att nedläggning av vattentäkten är ett samhällsekonomiskt
rimligt beslut. I den utredningen behöver även vattenbehovet till andra delar av Gotland, som planeras försörjas med
dricksvatten från Kvarnåkershamn, beaktas. En annan aspekt som behöver beaktas är påverkan på ledningsnätet vid
förändrad kvalitet i det dricksvatten som distribueras.
I det fall Kvarnåkershamn vattenverk kan leverera vatten även till de abonnenter som idag får vatten från Klinteby
vattenverk kan även Klinteby vattentäkt och vattenverk avvecklas på sikt. Motsvarande utredning som för Tofta vattentäkt
behövs för att säkerställa ett välgrundat beslut om ev nedläggning av vattentäkten. Foodmark är en stor vattenförbrukare i
Klinteby och dialog med företaget om framtida vattenförsörjning är en viktig förutsättning för beslut angående Klinteby
vattentäkt.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
S5

hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

Behålla vattentäkten i Tofta

Försörjning kopplad till Visby/Klinte

Trygg leverans av dricksvatten från två olika
vattenverk, dock ska detta samköras med ett
tredje vattenverk. Sommartid ska vatten från
lokal grundvattentäkt blandas med
dricksvatten från Visby/Kvarnåkershamn
vilket kan påverka vattenkvalitet hos
abonnenten negativt.

Trygg leverans av dricksvatten från
två olika vattenverk.

Åtgärder krävs för att säkerställa leverans av
ett tjänligt dricksvatten från Tofta vattenverk.
Detta samtidigt som det finns
sammankopplingar med både Visby och
Kvarnåkershamns vattenverk.

Nedläggning av Tofta vattenverk (och
vattentäkt) omfördelar ekonomiska
resurser till andra delar av den
allmänna VA-anläggningen.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 12: SÖDER – TOFTA-KLINTEHAMN
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

20252029

DO12 3 Uppdaterat vattenskyddsområde för Klinteby vattentäkt

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

Utred
behov

2030-

Löpande

Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) Klinteby
vattentäkt

DO12 4

DO12 6 Förbättrad reningsprocess i Klinteby vattenverk
DO12 7 Dricksvattenledning Klintehamn-Tofta

Flyttad från

DO12 8 Anslutning av VA-utbyggnadsområden
DO12 9 Utredning av VA-utredningsområden
DO12 10

Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd utredningsområden) och
detaljplanområden

DO12 11

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde

Utred
behov

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

1000

26000

22000

5000

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

17000

17000

2000

0

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0,7

2

1

0,5

0
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Löpande

0

6.12 Delområde 13: Södra Gotland

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Beslut om utveckling av spillvattenhanteringen på Södra Gotland är angelägen. Vid flera av avloppsreningsanläggningarna
finns ett akut behov av åtgärder i syfte att förbättra reningsprocessen och minska påverkan på omgivningen. Flera av
avloppsdammarna i området fungerar otillfredsställande, med risk för viten och förelägganden om åtgärder. Ett par av
avloppsreningsanläggningarna fungerar tillfredsställande varför en sammankoppling inte är lika angelägen. Utan ett beslut,
som beaktar helheten på södra Gotland, finns risk att investeringar görs som inte är gynnsamma i ett långsiktigt perspektiv.
Underskottet på dricksvatten är idag begränsande faktor för exploatering på Södra Gotland. Det är angeläget att säkerställa
att förutsättningar finns inte bara att producera dricksvatten i Kvarnåkershamn vattenverk, utan även att distribuera
dricksvatten för att tillfredsställa det behov som finns och som utvecklas. Möjliggörande av vattenhämtställen, så kallade
vattenkiosker, är angeläget för att tillgodose enskildas behov av vatten.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
UTREDNING KRÄVS AVSEENDE SPILLVATTENHANTERINGEN. KAPACITETEN
I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN FÖRSTÄRKS.
Huruvida det är mer gynnsamt att fortsatt utveckla lokala små spillvattenanläggningar eller avveckla dessa och rena
spillvattnet i få större anläggningar på Södra Gotland behöver utredas djupare för att kunna fatta ett väl underbyggt
beslut. Utredningar har utförts tidigare och dessa bör beaktas vid fortsatt utredning. I utredningen bör ett helhetsgrepp
tas om förutsättningar och konsekvenser vid nedläggning av avloppsreningsanläggningarna i Hemse, Stånga, Lye, Garda,
Burs, När och Ronehamn i syfte att påverka beslut om tidplan och omfattning av sammankopplingen. Vid Hemse dammar
och Ronehamn avloppsreningsverk är det angeläget att förstärka kapaciteten i spillvattenhanteringen i det fall lokal
hantering ska fortsätta. Vid Burs dammar är det angeläget att förbättra reningseffekten i det fall lokal hantering ska
fortsätta.
Förstärkning av kapaciteten på dricksvattenledningen till Ljugarn från Katthammarsvik liksom färdigställande av
Kvarnåkershamns vattenverk (inkl pågående arbete för tillgång till grundvatten att blanda med vatten från
Kvarnåkershamn), är angelägen för att kunna möjliggöra anslutning av fler abonnenter. Innan kapaciteten har förstärkts
till nuvarande verksamhetsområden bör närliggande områden, Burs och Ethelhem-Västringe inte anslutas.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet
och vårda
recipienterna

S4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna om
Gotlands
vattenresurser

Förstärkning av
dricksvattenkapaciteten

Utbyggnad av
spillvattenledningar

Förstärkning av befintliga
avloppsreningsanläggningar

Trygg leverans av
dricksvatten från
Kvarnåkershamn
vattenverk, med
komplettering från
grundvattentäkter i
området.

Påverkas inte

Påverkas inte

Påverkas inte.

Mer spillvatten renas i större
anläggningar med en mer effektiv
reningsprocess. Möjligheten att
överföra spillvatten från dagens
recipienter med
otillfredsställande ekologisk
status till recipienter med måttlig
ekologisk status är en del i den
utredning som ska göras.

Förbättring av befintliga
anläggningar minskar
miljöpåverkan vilket
gynnar recipienten som
har otillfredsställande
ekologisk status.

Hur vattenresurserna värnas
beror på var spillvattnet kan
komma att ledas och hur det
renade spillvattnet kommer att
nyttjas innan det släpps ut i
Östersjön.

Flera av de befintliga
spillvattenanläggningarna
möjliggör infiltration av
renat spillvatten vilket
gynnar
grundvattenbildning eller
kommer andra
vattenbrukare till nytta.

Påverkas inte
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 13: SÖDER – SÖDRA GOTLAND
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

20252029

2030-

Utred
behov

Utred
behov

Löpande

DO13 1 Riskanalys samt handlingsplan för vattentäkter
DO13 2 Vattenskyddsområde för vattentäkterna Alva, Stånga och Lojsta
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) för alla
vattentäkter
Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i Lojsta
DO13 4
vattentäkt, inklusive ev ny vattentäkt
DO13 3

DO13 6 Fortsatt projekt avseende Kvarnåkershamns vattenverk
Förstärkning av kapaciteten i dricksvattenledningsnätet mellan
Hemse och Ljugarn

DO13 7

Utredning avseende helhetsgrepp på spillvattenhanteringen mellan
DO13 8 Hemse och Ljugarn (Stånga, Lye, Ethelhem, Garda, Ronehamn, Burs
och När, även Havdhem dammar)
Förstärkning av kapaciteten i Ronehamn avloppsreningsverk och
DO13 9 Hemse dammar alternativt utbyggnad av spillvattennätet för
nedläggning av lokala avloppsreningsanläggningar
DO13 10 Anslutning av VA-utbyggnadsområden
DO13 11 Utredning av VA-utredningsområden
DO13 12

Anslutning av VA-utbyggnadsområden
(fd utredningsområden)

DO13 13

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar till områden som
inte ska omfattas av allmänt verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

1000

30000

30000

40000

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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Löpande

1

140000

140000

282500

7500

1

1

0,5

0

0

6.13 Delområde 14: Ethelhem - Västringe

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
VA-försörjningen har god kapacitet och en utveckling är inte prioriterad. Det finns kapacitet för att erbjuda ytterligare
anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FORTSATT LOKAL FÖRSÖRJNING I ETHELHEM-VÄSTRINGE
Kapaciteten i befintliga avläggningar är god i förhållande till behovet. När verken når sin tekniska livslängd kan det vara
motiverat att ansluta Ethelhem-Västringe till Lye istället för att utveckla den lokala VA-försörjningen. Utredning, som tar ett
helhetsgrepp kring spillvattenhanteringen på Södra Gotland (Hemse-Ljugarn) bör ligga till grund för beslut om vilken
utveckling som är rimlig på sikt i Ethelhem-Västringe.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Fortsatt lokal försörjning i
Ethelhem-Västringe

Försörjning kopplad till Lye (Hemse-Ljugarn)

Stabil tillgång på råvatten i lokal
grundvattentäkt med få risker.

Trygg leverans av dricksvatten från
Kvarnåkershamn vattenverk, med komplettering
från grundvattentäkter i området.

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet
och vårda
recipienterna

Förbättring av befintlig anläggning
minskar miljöpåverkan vilket gynnar
recipienten som har
otillfredsställande ekologisk status.

Mer spillvatten renas i större anläggningar med en
mer effektiv reningsprocess. Möjligheten att
överföra spillvatten från dagens recipienter med
otillfredsställande ekologisk status till recipienter
med måttlig ekologisk status är en del i den
utredning som ska
göras.

S4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna om
Gotlands
vattenresurser

Dammarna möjliggör infiltration av
renat spillvatten vilket gynnar
grundvattenbildning eller kommer
andra vattenbrukare till nytta.

Hur vattenresurserna värnas beror på var
spillvattnet kan komma att ledas och hur det
renade spillvattnet kommer att nyttjas innan det
släpps ut i Östersjön.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 14: SÖDER – ETHELHEM-VÄSTRINGE
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)

20212022

20232024

Utred
behov

Utred
behov

20252029

2030-

Löpande

DO14 1 Riskanalys samt handlingsplan för Västringe vattentäkt
DO14 2 Vattenskyddsområde
DO14 3

Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) befintliga
vattentäkter

DO14 4 Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten
DO14 5

Utredning av Ethelhem dammar ingår i utredning av spillvatten på
södra Gotland

DO14 6

Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för tillkommande
bebyggelse
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad och resursbehov

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

0

0

0

0

2030-

Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

0

0

0

0

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0,1

0,1

0,1

0

0

0
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6.14 Delområde 15: Burs

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Kapaciteten i dricksvattenförsörjningen är otillräcklig. Kapaciteten i dammarna (avloppsreningsanläggningen) är känd,
däremot inte belastningen dock förefaller reningsfunktionen vara bristfällig. Det finns ingen kapacitet för att erbjuda
ytterligare anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL STÅNGA (HEMSE-LJUGARN)
Utredning, som tar ett helhetsgrepp kring spillvattenhanteringen på Södra Gotland (Hemse-Ljugarn) bör ligga till grund för
beslut om vilken utveckling som är rimlig i Burs. Dricksvattensituationen i Burs behöver utvecklas liksom avloppshanteringen
Det bedöms på förhand vara motiverat att koppla samman Burs med Stånga i stället för att förstärka VA-försörjningen lokalt.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Fortsatt lokal försörjning i Burs

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Förutsättningar för tillgång på råvatten
i lokal grundvattentäkt är oklar.

Försörjning kopplad till Lye (Hemse-Ljugarn)
Trygg leverans av dricksvatten från
Kvarnåkershamn vattenverk, med
komplettering från grundvattentäkter i
området.

S3

Region Gotland, boende
och verksamhetsutövare
på Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och vårda
recipienterna

Förbättring av befintlig anläggning
minskar miljöpåverkan vilket gynnar
recipienten som har otillfredsställande
ekologisk status.

Mer spillvatten renas i större anläggningar
med en mer effektiv reningsprocess.
Möjligheten att överföra spillvatten från
dagens recipienter med otillfredsställande
ekologisk status till recipienter med måttlig
ekologisk status är en del i den utredning
som ska göras.

S4

Region Gotland, boende,
besökare och
verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands
vattenresurser

Dammarna möjliggör infiltration av
renat spillvatten vilket gynnar
grundvattenbildning eller kommer
andra vattenbrukare till nytta.

Hur vattenresurserna värnas beror på var
spillvattnet kan komma att ledas och hur det
renade spillvattnet kommer att nyttjas innan
det släpps ut i Östersjön.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 15: SÖDER – BURS
Uppdateringsmånad: 2022-02

Åtgärder

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan
Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Tidplan

Löp- (Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och texten
nummer ”Utred behov”)
Utredning av Burs dammar ingår i utredning av spillvatten på södra
DO15 1
Gotland

20212022

DO15 2 Ledningar mellan Burs och Stånga (dricksvatten och spillvatten)

20232024

20252029

2030-

Löpande

Löpande

Flyttad från Flyttad från

DO15 3 Burs vattentäkt och vattenverk samt Burs dammar avvecklas
DO15 4

Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för tillkommande
bebyggelse

Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

2030-

0

0

10100

10100

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

2000

2500

0

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0

0,5

0,5

0,5

0
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0

7

Utveckling av den enskilda VA-försörjningen
Det finns områden på Gotland som idag har enskild VA-försörjning och där det är osäkert
om det finns förutsättningar att erhålla tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd eller för att ta
hand om spillvatten på ett godtagbart sätt. Dessa områden har identifierats och bedömts
vid arbetet med den VA‑utbyggnadsplan som är en del av VA‑plan för Region Gotland
2030. Utvecklingen av VA-försörjningen i dessa områden påverkas av den klassning som
gjorts av respektive område utifrån behov av en förbättrad VA-försörjning med hänsyn till
människors hälsa och miljö och med beaktande av nuvarande och planerad bebyggelse.
Stöd från Region Gotland till boende med enskild VA-försörjning förbättrar möjligheterna
att den enskilda VA-försörjningen ska fungera tillfredsställande. Detta stöd handlar om
mer än att utföra tillsynsarbete i regionens roll som Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det
handlar om rådgivning, information och att dela med sig av goda exempel om till exempel
skötsel, kvalitetskontroll eller bildande av gemensamma anläggningar, som kan vara
användbart för den enskilde fastighetsägaren.

7.1

VA-utbyggnadsområde
I de områden som klassas som VA-utbyggnadsområden i VA‑utbyggnadsplan för Region
Gotland innebär utvecklingen av VA-försörjningen att Region Gotland bildar ett
verksamhetsområde och tar över ansvaret för att försörja områdets bostadsfastigheter
med dricksvatten och ta hand om spillvattnet. I vissa fall kan det även bli aktuellt att
regionen övertar ansvaret för dagvattenhanteringen från respektive fastighetsgräns. Fram
till dess att utbyggnaden är genomförd och den allmänna VA-försörjningen fungerar har
fastigheter inom VA-utbyggnadsområden ansvar för sin VA-försörjning.
Föreslagen tidplan för bildande av verksamhetsområde och anslutning till allmän
VA-försörjning visas i VA‑utbyggnadsplan. Tidplanen hänger tätt ihop med när i tid
kapaciteten ökar i de dricksvatten- och spillvattenanläggningar dit områdena ska
anslutas. Vilka områden på Gotland som klassas som VA-utbyggnadsområden och var
dessa ligger visas i VA‑utbyggnadsplan för Region Gotland.

7.2

VA-utredningsområde
I de områden som klassas som VA-utbyggnadsområden i VA‑utbyggnadsplan för Region
Gotland innebär utvecklingen av VA-försörjningen att fördjupad kunskap om områdenas
förutsättningar för dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering behöver inhämtas.
Utredningen syftar till att klargöra om förutsättningar finns för fortsatt enskild
VA-försörjning, det vill säga det finns ett tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
godtagbara möjligheter för spillvattenhantering. Om VA-försörjningen även
fortsättningsvis kan tillgodoses genom enskilda VA-anläggningar klassas
VA-utredningsområdet om till VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område.
Fastighetsägaren har även fortsatt ansvar för VA-försörjningen i dessa områden.
Om förutsättningarna inte finns för fortsatt enskild VA-försörjning klassas
VA-utredningsområdet om till VA‑utbyggnadsområde. Fram till dess att utbyggnaden är
genomförd och den allmänna VA-försörjningen fungerar har fastigheter inom
VA-utbyggnadsområden ansvar för sin VA-försörjning. Vilka områden på Gotland som
klassas som VA-utredningsområden och var dessa ligger visas i VA‑utbyggnadsplan för
Region Gotland.
Föreslagen tidplan för utredning av förutsättningarna visas i VA‑utbyggnadsplan för
Region Gotland. Tidplanen hänger tätt ihop med om det finns närliggande områden som
också ska utredas eller där utvecklingen av VA-försörjningen skapar gynnsamma
möjligheter för VA-utredningsområden att anslutas till den allmänna VA-anläggningen.
VA-utredningsområde är ett tillfälligt tillstånd för ett område. I väntan på att
förutsättningarna utreds finns en oklarhet för boende, tillsynsmyndighet och
VA-huvudman om vilka investeringar och arbete som skapar nytta och hur länge nyttan
kvarstår. Situationer som bör undvikas är till exempel att tillsynsmyndigheten ställer krav
på förbättrade avloppsanläggningar i områden där det om ett par år fattas beslut om att
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inrätta verksamhetsområde och ansluta området till den allmänna VA-anläggningen. Det
är angeläget att inom några år göra de utredningar som krävs för att klassa om
VA-utredningsområden till någon av de andra typerna av VA-planområde.
Förutsättningarna för utbyggnad av allmän VA-försörjning behöver också utredas i
områden med planerad exploatering, här kallade planområden. Även dessa hanteras i
VA‑utbyggnadsplan för Region Gotland.

7.3

VA-bevakningsområde, Enskilt VA-område och Glesbebyggelse med
enskild VA-försörjning
I de områden som klassas som VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område i
VA‑utbyggnadsplan för Region Gotland, liksom vid all glesbebyggelse med enskild
VA-försörjning innebär utvecklingen av VA-försörjningen att fastighetsägare har ansvar
att fortsätta underhålla och förnya dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar för att de
ska möjliggöra försörjning av ett hälsosamt dricksvatten och en godtagbar rening av
spillvatten. Detta ansvar gäller också i de fall flera fastighetsägare har gått samman och
bildat någon form av gemensam lösning för VA-försörjning.
För Region Gotland är det viktigt att säkerställa möjligheten för tillfredsställande enskild
VA-försörjning till exempel vid hantering av bygglov eller i det tillsynsarbete som utförs av
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

7.4

Kostnader och resurser
En grov uppskattning av kostnader som är förknippade med genomförandet av
VA-planens åtgärder visas här tillsammans med en uppskattning av hur många tjänster
Region Gotland behöver engagera i arbetet att genomföra åtgärderna. Både kostnader
och resurser visas för olika tidsintervall från år 2018 till efter år 2030. För innevarande
budgetperiod visas också omfattningen av pågående projekt.
Uppskattningen av kostnad och resurser hanterar hela bredden av åtgärder som föreslås.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. I flera fall föreslås en
inriktning med åtgärder som består av utredning och förstudier som grund för beslut om
fortsatt arbete med projektering och byggnation av VA-anläggningen. Detta för att
säkerställa ett välgrundat underlag för beslut och möjliggöra en så heltäckande planering
som möjligt av genomförandet av åtgärder. Särskilt viktigt är det att ha denna
heltäckande planeringen som inför uppstart av åtgärder som innefattar projektering och
byggnation.
Uppskattningen av kostnader och resurser som visas här i VA-planen bygger på följande;


Utveckling som möjliggör anslutning av alla VA-utredningsområden, planerade
exploateringsområden och som beaktar befolkningsprognos.



Typutformning av vattenverk och avloppsreningsverk avseende storlek och
reningsprocess



Schablonvärden för dimension av ledningar och andra anläggningar



Snittkostnader för utredningar och tillståndsprocesser, i vissa fall blir det billigare i
andra fall blir det dyrare



Samordningsvinster är inräknade genom att hantera flera liknande åtgärder
parallellt i en gemensam process.



Intervall mellan den lägsta och högsta kostnaden där stora osäkerheter
föreligger.



Juridiskt oväntade aspekter och framtida krav kan inte beaktas
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Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av pågående projekt,
åtgärder i VA-planens huvuddokument och åtgärder i VA-planens delplaner

Alla delområden i VA-planens huvuddokument
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Uppskattat
Resultat
2021-2022 2023-2024 2025-2029
2018-2020

35960

95910

142675

180775

2030-

10000

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

310

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
Alla delplaner i VA-planen
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl
åtgärder som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

4

158000

314750

616750

64000

9

10

8

3

0

2030-

Löpande

Prel. Resultat
2021-2022 2023-2024 2025-2029
2018-2020

489943

78009

123211

191700

605

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
Pågående projekt

80425
23

39

39

27

Prel. Resultat
2021-2022 2023-2024 2025-2029
2018-2020

Antagen budget (2018-2019)

510690

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden för VAplanens åtgärder och pågående projekt

499903

273919

265886

372475

10

16

2030-

Löpande

10605

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) för VA-planens
åtgärder beroende på utveckling och utformning

80735

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år för VA-planens
åtgärder
Tjänster region Gotland/år VA-planens åtgärder
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Löpande

27

158000

314750

616750

64000

48

49

35

13

16

Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av VA-planens
huvuddokument, redovisat per delområde
Delområde

Uppskattat
Resultat
2018-2020

20212022

20232024

20252029

2030-

650

7775

34550

32425

5000

Löpande

1 & 2 Fårö/Fårösund
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

40

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
3

10000

20000

15000

5000

0

1

2

1

0

150

625

575

3150

5000

Kappelshamn
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

30

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
4

0

0

1500

11500

0

0

0

1

1

0

800

5000

5100

0

0

Valleviken
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
5

0

0

6250

6250

7500

0,2

1

1

1

1

4675

4450

9225

10950

0

0

Norra Gotland
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

40

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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1

3250

3750

7000

2000

2

2

1

0

0

6

Västris-Tingstäde
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)

0

125

325

2500

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
7

0

0

5000

5000

0

0

0

0

0

1225

42525

42650

86000

0

Visby
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
8

100500

100500

208500

7500

0,5

2

2

2

0

50

125

275

750

0

0

Träkumla
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

40

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
9

0

0

0

10000

6000

0

0,1

0,1

0,1

0

225

4325

4000

500

0

0

Åminne
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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0,1

3000

1000

0

4500

0,5

0,5

0,1

0

0

10

Roma-Dalhem
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)

750

12000

11550

150

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
11

3500

3500

7500

7500

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

1025

10250

0

6000

0

Katthammarsvik-Herrvik
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
12

500

0

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0

25

20725

20150

12150

0

0

Tofta-Klintehamn
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
13

0

11000

11000

14000

0

0,5

1

1

0

0

1175

1400

4125

13100

0

0

Södra Gotland
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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0,5

32500

172500

352500

7500

0,5

0,5

0,5

0

0

14

Ethelhem-Västringe
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)

10

10

150

150

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
15

250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10100

10100

0

0

Burs
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (endast
angiven i VA-planens huvuddokument, exkl pågående
projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i VAplanens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende på
utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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2500
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0,5
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Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av åtgärder i
VA-planens delplaner, redovisat per delplan

Dagvattenplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

1,5

1 075

1 075

500

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Brand- och släckvattenplan (ej reviderad)
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

175
0,5

4

4

1

0

0,4

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

770

1585

1585

0

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Innovationsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Löpande

125
1

4

4

0

0

0,2

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

5 600

15 500

7 700

19 350

2

5

5

5

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

0

625

625

0

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Plan för enskild försörjning (ej reviderad)
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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1125
0

1

1

0

0

1

VA-utbyggnadsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

850

23175

23175

32050

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

150
5

8

8

6

0

0,2

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

2950

700

700

1450

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende av kommande beslut
om utveckling

0

787

788

3100

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende av lagkrav avseende
omprövning av domar för bortledning av vatten som förväntas införas

0

562

563

2250

0

Vattenskyddsplan

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

1700
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5

5

5

0

4

Drift- underhåll- och förnyelseplan

Prel.
Resultat
20182020

20212022

20232024

20252029

2030-

Löpande

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden (exkl åtgärder
som samlas i VA-planens huvuddokument, exkl pågående projekt)

479771 134000

87000

133000

605

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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VA-plan 2018
Vattenskyddsplan för Region Gotland

Plan för ett stärkt vattenskydd på Gotland
Gotlands speciella geologi medför på en del platser och under vissa perioder svårigheter att försörja
invånare, besökare och vattenberoende verksamheter med hälso- samt dricksvatten i tillräcklig mängd.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december
2017 är tydlig. Gotlands vattenresurser behöver skyddas och dricksvattenintresset prioriteras för att
säkerställa att alla invånare, verksamhetsutövare och besökare har tillgång till ett hälso- samt dricksvatten i
tillräcklig mängd.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Vattenskyddsplan för Region Gotland och visar
vad som behöver göras för att skapa ett starkt skydd av allmänna dricksvattentäkter, de vattentäkter
som Region Gotland har ansvar för. Vattenskyddsplanen skapar tillsammans med andra delplaner en
samlad VA-plan. I den delplan som heter Plan för enskild försörjning hanteras åtgärder som syftar till
att stärka skyddet för enskilda vattentäkter. Ansvaret för Vattenskyddsplanen ligger hos Tekniska
förvaltningen, därtill berörs flera andra delar av regionens organisation av planen. Övriga steg i
arbetet visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att de ska vara ett användbart underlag i
regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allteftersom Vattenskyddsplanens
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för översyn av strategin. En
avstämning av Vattenskyddsplanens åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens
budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning
av utgångsläget och
förutsättningarna för
att ge alla berörda
samma bildas

• Tydliga riktlinjer om
vad som ska styra
arbetet med VAförsörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs
för att i enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett önskat
läge (vision).

•

• En beskrivning av ett
framtida läge för VAförsörjningen på
Gotland som ger alla
berörda samma syn
på vart investeringar
och arbete ska leda
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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1

Vattenskydd – en del i Gotlands strategiska VA-planering
På Gotland behöver hantering av dricksvattenresurser och arbetet för att skydda
allmänna vattentäkter förändras för att den beslutade Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 ska bli verklighet. Vattenskyddsplan för Region Gotland innehåller de
huvudsakliga åtgärder som behöver ske för att förflytta regionens arbete från nuvarande
situation till önskat läge. I regionens kontinuerliga arbete, liksom hos andra
verksamhetsutövare, sker löpande åtgärder i drift och underhåll av anläggningar liksom
projektering och förnyelse. Dessa åtgärder planeras och resurssätts inte i denna
vattenskyddsplan utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.
Som grund för de åtgärder som föreslås görs en övergripande presentation av de risker
som finns för nuvarande och potentiella vattentäkter på Gotland samt de åtgärder som
har betydelse för ett ökat skydd av vattentäkterna. Kopplingen mellan de åtgärder som
föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
redovisas sist varje delplan.
Vattenskyddsplanen utgör en av sammanlagt sju del planer som arbetas fram i Region
Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i
figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Vattenskyddsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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Allmänna dricksvattentäkter
Att trygga möjligheten att använda Gotlands allmänna vattentäkter, både idag och i
framtiden kräver ett kontinuerligt arbete. Det handlar om att skydda tillgången på ett
hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattentäkterna behöver skyddas från
föroreningar som kan störa eller i värsta fall omöjliggöra vattentäkternas lämplighet att
bidra till försörjningen av ett hälsosamt dricksvatten. Möjligheten att ta ut den mängd
dricksvatten som besökare och invånare behöver ska också säkerställas. Detta kan
regionen inte göra på egen hand. Ett starkt vattenskydd bygger på ett samarbete mellan
Region Gotland och de som bor, verkar och vistas på Gotland samt med Länsstyrelsen
och andra myndigheter.
Sedan början av 90-talet har cirka 25 allmänna dricksvattentäkter tagits ur drift på grund
av bristande kvalitet eller att vattentäkterna ger för lite vatten1. Det finns ytterligare
vattentäkter med kvalitetsproblem som gör att regionen idag söker efter alternativa
vattentäkter så att de kan tas ur bruk. För dessa vattentäkter handlar åtgärderna om vad
som krävs för att åstadkomma en annan vattenförsörjning än idag, inte om att för
framtiden skydda nuvarande vattentäkter.
Idag finns 27 vattentäkter (områden för vattenuttag) på Gotland som används för att
försörja invånare och besökare med dricksvatten inom de områden där regionen har
ansvar för vattenförsörjningen. Av vattentäkterna är 19 bergborrade grundvattentäkter, tre
är grävda grundvattentäkter som tar vatten från jordlager, tre är ytvattentäkter samt två är
avsaltningsanläggning. Vattentäkterna visas i karta i figur 2. En beskrivning av respektive
vattentäkt finns i bilaga 1. Vattentäkterna har alla en roll i vattenförsörjningen även om
betydelsen av vattentäkterna ser olika ut, där vissa täkter står för en dricksproduktion
motsvarande 30 % av Gotlands totala vattenförbrukning. Vissa vattentäkter har
kvalitetsproblem, andra har goda förutsättningar att försörja fler invånare med vatten än
vad de idag redan gör. För ett hushåll som får vatten från en liten vattentäkt är dock
vattnet lika värdefullt som för de hushåll som får sitt vatten från en stor vattentäkt.
Det är angeläget att Region Gotland har ett välfungerande löpande vattenskyddsarbete
som skyddar och bevarar de vattentäkter, stora som små, som nyttjas för
dricksvattenförsörjning idag. Det finns även vattenresurser som inte används för den
allmänna dricksvattenförsörjningen idag, men som kan vara intressanta för
dricksvattenförsörjning i framtiden och därför behöver skyddas.

1

Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan för Gotland, 2017-12-11
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Figur 2: Idag finns 27 vattentäkter på Gotland. 19 av vattentäkterna är bergborrade
grundvattentäkter, tre är grävda grundvattentäkter som tar vatten från jordlager, tre är ytvattentäkter
samt två är avsaltningsanläggning.
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3

Vattenförekomster som kan bli viktiga för framtida vattenförsörjning
Länsstyrelsen har i sin vattenförsörjningsplan redovisat prioriterade vattenresurser på
Gotland. I denna redovisning ingår de grund- och ytvattenresurser som redan i dag
använts för allmän vattenförsörjning enligt bilaga 1.

3.1

Nya grundvattenresurser
Utöver befintliga grundvattentäkter finns ett antal grundvattenresurser som kan bli viktiga
för dricksvattenförsörjningen i framtiden, se tabell 1. I tabellen redovisas en uppskattning
av kapacitet, där en sådan har kunnat göras samt vilka intressekonflikter som idag kan
identifieras med avseende på vattenförsörjning. Samtliga prioriterade
dricksvattenresurser, enligt länsstyrelsen, redovisas i figur 3.
Tabell 1: Grundvattenmagasin som kan bli viktiga för dricksvattenanvändningen i framtiden (efter
länsstyrelsen vattenförsörjningsplan).
Grundvatten - dricksvattenresurs

Jord/berg

Uppskatta kapacitet

Intressekonflikter

Tingstädeåsen

jord

< 1 l/s

Materialtäkt

Östergarn

jord

< 1 l/s

Enskilda avlopp

Vamlingbro

jord

1 – 5 l/s

Enskilda avlopp, materialtäkter

Tingstäde

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk

Fole-Follingbo-Akebäck

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk, trafikerad väg

Källunge-Ekeby-Dalhem

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk

Lummelunda

berg

Trafikerad väg

Martebo

berg

Jordbruk

Lärbro-Othem-Hejnum

berg

Natura 2000

Filehajdar

berg

Materialtäkt

Gothem

berg

Redovisade grundvattenresurser har identifierats, men inga undersökningar har
genomförts. För att säkerställa vilken kapacitet och vilken grundvattenkvalitet dessa
resurser har behövs en rad undersökningar genomföras enligt nedan.
1. Detaljerad geologisk kartering
2. Inledande borrningar och eventuellt geofysik
3. Borrning av provpumpningsbrunn
4. Provpumpning och utvärdering, vattenprovtagning
Inledningsvis är det viktigt att säkerställa markåtkomsten och tillåtlighet för att genomföra
undersökningar.
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Figur 3: Vattenresurser av betydelse för dricksvattenförsörjningen, både sådan som nyttjas idag
och de som kan bli viktiga i framtiden (efter Regional vattenförsörjningsplan Gotland, remissversion
2018). Inga framtida ytvattenresurser finns identifierade.
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3.2

Nya ytvattenresurser
När det gäller framtida ytvattenresurser som inte redan i dag nyttjas för allmän
vattenförsörjning pågår diskussion med Cementa och Nordkalk om att använda det vatten
som i dag länspumpas från bergtäkterna till allmän vattenförsörjning.
I vattenförsörjningsplanen har inga sjöar utöver de som redan nyttjas som ytvattentäkter
identifieras som framtida ytvattenresurser. I dag sker inget vattenuttag från vattendrag,
något som kan bli aktuellt som en del i en infiltrationslösning i framtiden. Eftersom det
flesta vattendrag torkar ut på sommaren har inga vattendrag utpekats som prioriterade
vattenresurser.

3.3

Öka uttag från befintliga dricksvattentäkter
En viktig del i för den framtida vattenförsörjningen är att undersöka möjligheten att öka
uttaget från befintliga dricksvattentäkter. Åtgärder kopplade till sådana undersökningar
kan vara:


Studera befintligt underlagsmaterial från genomförda provpumpningar



Planera och genomföra nya provpumpningar i befintliga brunnar



Bygga nya, kompletterande brunnar och genomföra provpumpningar i dessa

Först därefter går det att bestämma möjligheten att öka vattenuttaget från befintliga
vattentäkter.

4

Vad kan påverka tillgången på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig
mängd?
Alla vattenresurser är utsatta för olika typer av potentiella hot som härrör från den
markanvändning och de verksamheter som finns i anslutning till vattenresursen. Risker
för vattenresurserna kan dels vara en verksamhet som riskerar att förorena vattnet, men
det kan även vara en verksamhet som konkurrerar om vattnet.
Mängden vatten kan påverkas av naturliga variationer såsom förändrade förhållanden
kring nederbörd och temperatur. Andra orsaker till påverkan kan vara att det vatten som
skulle kunna användas för dricksvattenförsörjning istället används till andra ändamål eller
bortförs från vattenmagasinen till följd av andra verksamheter än för
dricksvattenförsörjning.
I kommande avsnitt görs en översiktlig redovisning av de verksamheter och företeelser,
så kallade riskkällor, som kan påverka tillgången på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig
mängd på Gotland. I bilaga 1 visas en bedömning av riskkällornas förekomst vid
respektive vattentäkt. Bedömningen syftar till att ge en grov bild av vilka riskkällor som
behöver belysas och hanteras på något sätt i fortsatt arbete för att skapa ett starkt
vattenskydd av allmänna vattentäkter. För respektive riskkälla bedöms i vilken grad de
olika riskkällorna förekommer vid respektive vattentäkt enligt följande skala;

Påtaglig

Viss

Osäker

förekomst

förekomst

förekomst

Finns ej

Bedömningen säger inget om vilken nivå riskkällorna har för respektive vattentäkt. För att
bedöma nivån behöver en fördjupad analys göras där information om riskkällorna inom
det specifika området beaktas tillsammans med förutsättningar som skapar helt eller
delvis barriär mellan riskkälla och vattentäkt.
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4.1

Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en lång rad potentiella hot för en
närbelägen vattentäkt. Risken är främst påverkan på vattenkvaliteten från boende,
verksamheter och företeelser som förekommer inom bebyggda områden. De vanligaste
riskkällorna som kan förknippas med bebyggelse och som kan påverka kvaliteten eller
mängden vatten i vattentäkter på Gotland beskrivs kortfattat nedan. För en specifik
vattentäkt kan det utöver detta finnas fler riskkällor.
Avloppsvatten kan medföra att vattnet förorenas av virus, parasiter, bakterier och andra
mikrobiella föroreningar. Risken för att otillräckligt renat avloppsvatten tillförs omgivningen
och når vattentäkten finns vid enskilda avloppsanläggningar som har bristfällig funktion
och vid driftstopp eller annan form av störning, till exempel bräddning, i de allmänna
avloppsreningsverken eller på spillvattennätet.
Dagvatten är det vatten som rinner av från tak, gator, vägar och andra hårdgjorda ytor.
Föroreningsgraden i dagvattnet varierar beroende vilken typ av ytor som avvattnas och
hur avledningen sker. Dagvatten från bebyggda områden kan innehålla höga halter av
tungmetaller, petroleumprodukter mm. Cocktaileffekt, som innebär att flera ämnen
blandas och tillsammans är mer skadliga än varje ämne för sig, kan förstärka den
negativa påverkan.
Kemikalier av olika slag som hanteras på ett ovarsamt eller otillåtet sätt kan spridas till
omgivningen och nå vattentäkten. Risk för förorening av vattentäkten kan till exempel
finnas vid hantering av petroleumprodukter, tvätt av fordon på ställen där vattnet når
omgivningen och vid hantering av olika slags kemikalier såsom fasadtvättmedel,
lösningsmedel och bekämpningsmedel. Hur stor risk för en vattentäkt som uppkommer
vid hantering av kemikalier beror på vilka ämnen som hanteras, var för sig eller i
kombination. Många kemikalier är svårsanerade2 och kan redan vid mycket liten mängd
förorena en vattentäkt. Även inom jord- och skogsbruk samt inom
materialtäktsverksamhet finns verksamhet som omfattar hantering av kemikalier.
Släckvatten från bränder kan förorena mark och vatten. Släckvatten från verksamheter
med hantering av kemikalier eller andra förorenande ämnen eller produkter kan medföra
en mer allvarlig förorening av yt- och grundvattnet än släckvatten från till exempel
bostäder. Beroende på var släckvattnet hämtas kan brandbekämpning orsaka tillfällig
brist på vatten för dricksvattenförsörjning.
Markarbeten omfattar bland annat schaktning, grävning, borrning och pålning och innebär
att marken tillfälligt eller varaktigt förändras. Markarbeten kan påverka både vattnets
kvalitet och de naturliga flödesförhållandena i marken. Påverkan på vattnets kvalitet kan
uppkomma om partiklar tillförs ytvatten i samband med markarbeten. Grundvattnets
flödesvägar och nivåer kan förändras till följd av ändring av markytan eller vid bortledning
av grundvatten så att den mängd vatten som finns tillgängligt i vattentäkterna minskar
eller att kvaliteten påverkas.
Därtill finns en risk för vattentäkten om markarbeten sker där föroreningssituationen är
värre än vad som var känt innan markarbetet startade. Många sorters föroreningar kan
vara fastlagda på markpartiklarna och med ökad och koncentrerad tillförsel av
markpartiklar till vatten ökar även tillförseln av ämnen som kan störa
dricksvattenproduktionen.
Förorenad mark utgör en risk för spridning av föroreningar genom diffust läckage till
omgivningen vilket kan påverka vattentäkter. I samband med saneringsarbeten kan
föroreningar frigöras och påverkan på omgivningen och närbelägna vattentäkterna öka.
Upplag, deponier och utfyllnadsområden kan påverka omgivningen och vattentäkter
genom diffus spridning av föroreningar i det vatten som rinner genom upplagen, avfallet
eller markutfyllnaden. Hur allvarlig påverkan är för vattentäkten beror på vilka
förorenande ämnen som finns i upplagen, avfallet eller markutfyllnaden, hur länge
materialet har legat på sin plats och om materialet skyddas av tätande skikt eller om
2

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5
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regnvatten kan rinna rakt igenom det. Även inom jord- och skogsbruk samt inom
materialtäktsverksamhet kan det finnas verksamhet som avser upplag, deponi eller
utfyllnadsområden.
Miljöfarlig verksamhet kan medföra att ämnen som är skadliga för vatten sprids till
omgivningen och vattentäkterna genom kontinuerlig dagvattenavrinning, genom spill och
läckage, genom olyckor och haverier eller vid brand. Det finns många olika scenarier att
beakta vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter för att undvika förorening av
närbelägna vattentäkter. Även inom jord- och skogsbruk samt inom
materialtäktsverksamhet kan det finnas verksamhet som utgör miljöfarlig verksamhet.
Uttag av grundvatten i enskilda brunnar i syfte att nyttjas som dricksvatten eller för annat
ändamål kan utgöra ett konkurrerande intresse till den allmänna dricksvattenförsörjningen
i det fall uttaget sker i samma grundvattenmagasin som en allmän vattentäkt och är
tillräckligt stort för att minska möjligheten att ta ut det vatten som behövs för
dricksvattenförsörjningen. Risken uppkommer sannolikt inte när vatten tas ut i enskilda
brunnar för enbart dricksvattenförsörjning till hushåll utan när större mängder vatten tas ut
för till exempel bevattning, livsmedelsproduktion eller i industriell verksamhet.

4.2

Jord- och skogsbruk
De riskkällor som är vanligt förknippade med jord- och skogsbruk redovisas här. Inom
jord- och skogsbruk kan det dessutom finnas verksamhet som förknippas med
bebyggelse i allmänhet och beskrivs i kapitel 4.1.
Gödsel finns i två typer; kemiskt framställd handelsgödsel och naturgödsel. Spridning,
lagring och annan hantering av all slags gödsel kan orsaka läckage av främst kväve och
fosfor. Naturgödsel utgör även en risk genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar.
Spridning av slam från reningsverk eller enskilda avloppsanläggningar på jordbruksmark
kan förutom innehållet av näringsämnen och mikrobiella föroreningar även inne hålla
rester av läkemedel, mikroplatser, tungmetaller och andra ämnen som kan påverka en
närbelägen vattentäkt.
I beteshagar, rastytor och liknande samt lagring och spridning av gödsel kan virus,
parasiter, bakterier och andra mikrobiella föroreningar från kreaturens tarmsystem
spridas till vattnet. Hur stor risken är beror på hur hanteringen är utformad.
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Bekämpningsmedel utgör olika stor risk för en vattentäkt beroende på vad innehållet är,
när, var och hur mycket som sprids i naturen. Risk för en vattentäkt finns också vid
påfyllning och tvätt av de sprutor som används vid besprutning samt vid transport och
lagring av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel används inom jordbruk, men även till
viss del inom skogsbruk. Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra ett
dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på
människor.
Skogsbruk kan påverka läckage av både näringsämnen och tungmetaller till vatten och
ett stort uttag av biomassa kan bidra till förändrad markkemi vilket kan påverka
grundvattenkvaliteten. Avrinning av ytvatten ökar generellt vid avverkning med ökad
transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar till ytvatten som följd.
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
Uttag av grundvatten i enskilda brunnar kan utgöra ett konkurrerande intresse till den
allmänna dricksvattenförsörjningen i det fall uttaget sker i samma grundvattenmagasin
som en vattentäkt och är tillräckligt stort för att minska möjligheten att ta ut det vatten som
behövs för dricksvattenförsörjningen. Risk för konkurrens om vattnet finns när större
mängder vatten tas ut för till exempel bevattning eller för att förse djur med vatten.

4.3

Infrastruktur
De riskkällor som är vanligt förknippade med vägar redovisas här.
Vägdagvatten kan innehålla höga halter av tungmetaller som koppar, bly, zink och
kadmium samt opolära alifatiska kolväten som kan förorena en vattentäkt. Dagvattnet
från vägnätet rinner i öppna diken eller dagvattenkulvertar till vattendrag eller havet. I
diken sker en viss naturlig fastläggning av föroreningar. Föroreningar som finns i det
dagvatten som inte avleds via diken utan infiltrerar i marken fastnar till viss del innan
vattnet bildar grundvatten. På så vis blir marken ett naturligt reningsfilter. Hur effektivt
detta filter är beror bland annat på vilka föroreningar som finns i dagvattnet,
markegenskaperna och hur långt det är mellan markytan och grundvattnet. En
ytvattentäkt kan bli påverkad av det dagvatten som leds till sjön via diken och andra
dagvattenanläggningar.
Olyckor på vägar sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men vägavsnitt med
komplex trafiksituation och hög trafikbelastning utgör speciell utsatta delar. Läckage av
bränsle i samband med olycka innebär risk för påverkan på vattenkvaliteten. Även
släckvatten eller annat ämne som används för att släcka eller undvika brand vid en
trafikolycka kan förorena en närbelägen vattentäkt. Om en behållare där farligt gods
förvaras välter eller skadas kan det orsaka läckage till mark och vatten vilket kan orsaka
förorening av en vattentäkt.
Uppställning och parkering av fordon och tankbilar kan innebära en risk för vattentäkten
om fordonets bränsletank eller behållare med petroleumprodukter eller annan vara utsätts
för skadegörelse. Stöld av bränsle från fordonstankar förekommer vilket inte sällan
innebär att den mängd bränsle som inte stjäls rinner ut på marken och orsakar en
förorening som kan nå en vattentäkt.
Byggnation av vägar kan medföra en permanent eller tillfällig påverkan på
grundvattennivån eller grundvattnets flödesvägar i marken om det sker sprängning och
schaktning i marken nära grundvattennivån eller bortledning av grundvatten.
Förändringarna kan medföra påverkan på vattentillgången i en vattentäkt som finns i det
påverkade grundvattenmagasinet.
Vid byggnation av vägar kan det vatten som avleds från vägbygget innehålla mycket
partiklar och lösta ämnen som kan påverka vattenkvaliteten, både i ytvatten och i
grundvattnet i det fall vattnet infiltrerar i marken.
Underhållsarbete på vägar omfattar röjning av vegetation längs vägkanten vilket utgör en
risk för vattentäkten främst om långsamtgående arbetsfordon bildar köer där oförsiktiga
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bilister orsakar olycka vid omkörning. Lagning av mindre beläggningsskador på vägbanan
utgör en marginell risk för vattentäkten. Vinterväghållning av vägar sker främst genom
plogning kombinerat med saltning och/eller sandning, men allmänna vägar på Gotland
saltas inte. Underhållsarbete på väg omfattar också tvättning, klottersanering och
eventuell målning av broar vilket kan innebära risk för förorening av en vattentäkt.

4.4

Materialtäkt
Täktverksamhet innebär risk för en vattentäkt både genom påverkan på vattnets kvalitet
och de naturliga flödesförhållandena. Sprängning i berg kan orsaka spridning till vattnet
av de ämnen som finns i sprängmedlet.
Grundvattnets flödesvägar och nivåer kan förändras till följd av sprängning eller vid
bortledning av grundvatten, så att den mängd vatten som finns tillgängligt i vattentäkterna
minskar eller att kvaliteten påverkas. Det vatten som avleds från en materialtäkt kan
innehålla partiklar som påverkar främst ytvattentäkt. Därtill finns risker kopplat till
hantering av andra kemikalier vilket beskrivs i kapitel 4.1.
Länsstyrelsen anger i sin vattenförsörjningsplan3 att det pumpas bort uppskattningsvis
3,2 miljoner m³ yt- och grundvatten/år från Gotlands 25 tillståndsgivna materialtäkter.
Detta vatten pumpas ofta direkt till havet i enlighet med gällande tillstånd. Länsstyrelsen
har dock i ett principbeslut från 2016 sagt att vatten som bortleds inte bör lämna
närområdet utan i möjligaste mån återanvändas. Möjligheter till försiktighetsmått i form av
åtgärder som återinfiltration, dammar för uppsamling av vatten eller liknande ska utredas
av den som anmäler eller söker tillstånd till bortledning av yt- eller grundvatten.
För avslutade materialtäkter utgör eventuell utfyllnad med orena massor en risk (se
beskrivning av utfyllnadsområden i kapitel 4.1).

4.5

Klimatförändringar och extremväder
Klimatförändringen beskriver långsiktiga förändringar i medelvärden och
säsongsvariationer av det som till vardags kallas väder. Även mer sällsynta händelser
som extremväder hör till klimatet. Förutsättningarna för extremväder förändras över tid
när klimatet förändras.
Påverkan på vattenförsörjningen på Gotland, och den risk som uppkommer för en
vattentäkt till följd av klimatförändringar och extremväder följer en händelsekedja som
visas i figur 4. I grunden är det förändringar i temperatur och nederbörd som orsakar
effekter som i slutändan kan orsaka försämrad vattenkvalitet eller tillgång på vatten i
regionens vattentäkter.

Klimatförändringar
och extremväder

Effekter

• Temperatur
• Nederbörd

• Havsnivå
• Vegetationsperiod
• Avdunstning
• Kemiska processer
• Markfukt/torka
• Tillrinning av
ytvatten
• Grundvattennivåer
• Erosion/ras/skred

Påverkan på
vattentäkter
• Mängd och kvalitet
ytvatten
• Mängd och kvalitet
grundvatten

Figur 4: Generell påverkan på vattentäkter till följd av effekter som uppkommer vid
klimatförändringar och de extremväder som inträffar.

Med kunskap om riskerna kan vattenförsörjningen anpassas så att den blir mindre sårbar
om, eller när, de prognostiserade klimatförändringarna blir verklighet.

3

Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan för Gotland, 2017-12-11
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De klimatförändringar som prognostiseras för framtiden beror på förändringar i
atmosfärens innehåll av växthusgaser. Denna förändring är huvudsakligen beroende av
användningen av fossila bränslen. Den risk som finns för en specifik vattentäkt till följd av
klimatförändringar kan bedömas genom att tillämpa de kallade RCP-scenarier som
presenterades av FN år 2013 och som visar olika utvecklingsvägar beroende på långa
kedjor av antaganden och beräkningar. Vilket RCP-scenario som väljs för bedömningen
har lite betydelse för de närmaste årtiondena. Mot slutet av 2000-talet ökar skillnaderna
mellan olika RCP-scenarier. De två scenarier som forskarvärlden har fokuserat på kallas
RCP4.5 och RCP8.5. För dessa finns det mest fullständiga underlaget i form av
klimatberäkningar för Gotland4.
Bedömningarna från SMHI:s beräkningar avseende klimatpåverkan på Gotlands
vattenresurser, som även sammanställts i utkast till Vattenförsörjningsplan5 för Gotland,
visas i figur 5.

 Grundvattenbildningen, och möjligheten till grundvattenuttag minskar
• Lägre grundvattenbildning ökar risken för saltinträngning.
• Flera enskilda brunnar kommer påverkas av minskad grundvattentillgång vilket leder till
ett ökat behov av allmän vattenförsörjning.
• Förändrade flödesriktningar sätter föroreningar i marken i rörelse som påverkar
vattentäkterna.
 Ökade temperaturer i ytvattenförekomster
• Kraftiga algblomningar blir vanligare.
• Risk för bakterietillväxt i ledningsnät.
 Höjning av havsytan
• Ökar risken för saltvatteninträngning i brunnar.
 Ökad risk för översvämningar
• Höga ytvattenflöden ger ett ökat inflöde av ytvatten med föroreningar ner i
grundvattenmagasin.
• Ytvatten kan också innehålla bakterier som förorenar grundvattenmagasinet.
Figur 5: Bedömda konsekvenser för vattentäkter på Gotland med avseende på förutspådda
klimatförändringar enligt SMHI.

4.6

Sabotage
Sabotage mot en vattentäkt innebär att en medveten handling skadar förutsättningarna
för att nyttja vattentäkten för dricksvattenförsörjning på kort eller lång sikt. Om en
grundvattenresurs påverkas, till exempel av en förorening kan det dröja mycket lång tid
innan den kan användas igen, om det någonsin blir möjligt. Spridning av digital eller
analog information såsom driftdata, larmfunktioner, kartinformation, som kan göra det
möjligt att påverka dricksvattenkvaliteten ökar risken för sabotage.

5

Rätten att ta ut vatten?
Förutom fysiska risker för en vattentäkt finns även juridiska aspekter kopplat till skyddet
av vattentäkter. Detta rör skyddandet av rådigheten över vattnet, eller rätten att ta ut
vatten. Tillstånd för vattenbortledning regleras enligt 11 kap i Miljöbalken. Ett tillstånd för
4
5

SMHI, Klimatologi Nr 31, 2015, Framtidsklimat i Gotlands län - enligt RCP-scenarier
Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan för Gotland, 2017-12-11
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vattenbortledning är ett skydd för vattentäktsinnehavaren då det ger en laglig grund för
uttag av vatten och tydliggör rätten till vattenuttag. En vattentäkt utan tillstånd saknar rent
juridiskt skydd kapacitetsmässigt och kan innebära att någon annan har mer rätt till
vattnet i en konkurrenssituation. Utan tillstånd kan det också vara svårt att påvisa om
skada uppkommer till följd av tredje part, då det sällan finns tillräckligt med
dokumentation och underlag för att bevisa skada.
Vattenverksamhetsutredningen6 utfördes på uppdrag av regeringen och presenterades
2013. Utredningen resulterade i ett förslag av att göra om miljölagstiftningen kopplat till
vattenverksamhet för att erhålla ett liknande system som finns för miljöfarlig verksamhet.
”Utredningen föreslår ett system med ny prövning av de tillstånd som har meddelats före
MB:s ikraftträdande och de äldre rättigheter som alltjämt har rättskraft ”. Förslaget
omfattar dels tillståndspliktiga vattenbortledningar samt anläggningar för dessa, och
innebär att om tillståndet givits innan Miljöbalkens införande (1999) ska verksamheter
omprövas. Frågan ligger hos regeringen och inget beslut har tagits i frågan.

6

Helhetsgrepp för ett starkt vattenskydd
Vid prioritering av åtgärder för att skydda Gotlands allmänna vattentäkter behöver alla
möjliga aspekter vägas samman. Åtgärder bör prioriteras som får betydelse för det
dricksvatten som används av många invånare eller vid de vattentäkter där fortsatt brist på
åtgärder kan äventyra invånarnas tillgång på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig
mängd.
De vattentäkter som fortsättningsvis ska nyttjas eller har potential att börja nyttjas för
allmän dricksvattenförsörjning på Gotland, idag och i framtiden, omfattas av
Vattenförsörjningsplanens åtgärder. Det kan innebära att åtgärder ska göras för att
säkerställa ett hälsosamt vatten i tillräcklig mängd även från platser där vattentäkt ännu
inte etablerats.
Att skydda Gotlands allmänna vattentäkter kräver ett helhetsgrepp med flera olika
åtgärder och ett aktivt uppströmsarbete. Åtgärderna ska trygga möjligheten att använda
vattentäkterna både idag och i framtiden och tillsammans med nya vattentäkter
säkerställa tillgången på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd på Gotland.
Ett vanligt sätt att skapa skydd för en vattentäkt är att inrätta ett vattenskyddsområde med
tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Att en verksamhet inte regleras i
vattenskyddsföreskrifterna betyder inte att den inte kan förorena vattentäkten. En del av
de verksamheter, eller händelser, som kan störa eller i värsta fall omöjliggöra
vattentäkternas lämplighet att bidra till försörjningen av ett hälsosamt dricksvatten i
tillräcklig mängd är omöjliga att hantera med hjälp av vattenskyddsföreskrifter eller så
hanteras de redan genom annan lagstiftning. För vissa verksamheter finns andra sätt
som är mer ändamålsenligt än vattenskyddsföreskrifter för att nå ett starkt vatten skydd,
exempelvis genom tillsyn eller information. Inte heller innebär ett vattenskyddsområde en
garanti för att vattentäkten är skyddad från påverkan. Förekomsten av ett
vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är en bra grund i arbetet med
vattenskydd men det krävs ett kontinuerligt arbete med ett helhetsgrepp kring det som
kan påverka vattentäkternas kvalitet eller mängden vatten negativt. De viktigaste
åtgärderna, i ett helhetsgrepp, för starkt vattenskydd är listade i figur 6.
En generell beskrivning av hur respektive åtgärd bidrar till ett starkt vattenskydd
redovisas i följande avsnitt. Viktiga åtgärder för VA-huvudmannen, Region Gotland,
tillsammans med de åtgärder som presenteras nedan är att upprätta checklistor och
rutiner för huvudmannens årliga uppföljning av skyddet av allmänna vattentäkter.

6

SOU 2013:69
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Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter
...som grund i vattenskyddsarbetet

Beredskap
...att agera vid en olycka eller nödsituation
Detaljerad riskanalys
...för att få kunskap om hur den egna verksamheten kan förorena vattentäkten och vad som
kan göras för att undvika förorening
Hänsyn vid fysisk planering
...så att nya riskkällor hanteras i tidigt skede
Tillsyn och prövning
...av andra lagrum än vattenskyddsföreskrifterna för att hantera situationer som kan förorena
vattnet eller där det kan uppstå konkurrens om vattnet
Fysisk åtgärd
...för att på lång eller kort sikt styra undan risken för föroreningar eller stoppa dem från att nå
omgivningen
Information
...om vad som kan påverka vattentäkten och vad som kan göras för att minska risken för
påverkan
Figur 6: Ett starkt och långsiktigt skydd av vattentäkter skapas genom att tillämpa olika slags
åtgärder, beroende på förutsättningarna för respektive vattentäkt.

6.1

Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter
Vattenskyddsområde är en administrativ åtgärd där ett geografiskt område avgränsas för
att skapa ett skydd för en vattentäkt. Inom det geografiska området som utgör
vattenskyddsområde fastställs bestämmelser, s.k. vattenskyddsföreskrifter, som anger
vad man inte får lov att göra inom området utan tillstånd eller anmälan. Även förbud kan
förekomma. Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter meddelas med stöd av
Miljöbalken 7 kap. §§ 21-22. Vägledning för utformning av vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter ges i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde
2010:5 samt Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde 2003:16 (med
senare uppdateringar i den mån det tillkommer sådana).
Vattenskyddsområdet är en förutsättning för olika slags planering. Det visar var det finns
behov av att ta hänsyn till vattentäkten, och risken att vattentäkten förorenas, vid tillsyn,
prövning av verksamheter och vid fysisk planering. Vattenskyddsområdet skapar också
medvetenhet för boende och verksamhetsutövare om vattentäkten, så att vårdslöshet i
hantering av vattenskadliga ämnen kan undvikas även där inga vattenskyddsföreskrifter
föreslås. Ett vattenskyddsområde delas in i olika skyddszoner beroende på hur lång tid
det tar för vattnet att nå fram till vattentäkten. Syftet med de olika skyddszonerna är att
skapa möjlighet att hantera risker inom skyddszonerna på olika sätt beroende på
närheten till brunnen eller intagsledningen.
Vid utformning av vattenskyddsföreskrifter är det nödvändigt att dessa formuleras för att
vara juridiskt hållbara och att de i största möjliga mån inte skapar dubbelreglering med
annan lagstiftning. Vattenskyddsföreskrifter utformas med någon av följande tre
restriktionsnivåer:
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Anmälan
Anmälningsplikt införs när det vanligen går att bedriva en verksamhet eller utföra
en åtgärd och tillsynsmyndigheten vill ha möjlighet att förelägga om
försiktighetsmått i det fall det behövs. Den som vill bedriva en verksamhet eller
utföra en åtgärd som är reglerad med anmälan i vattenskyddsföreskrifterna
måste göra en anmälan till kommunens miljönämnd senast sex veckor innan
verksamheten ska starta eller åtgärden ska utföras.

Tillstånd
Tillståndsplikt införs när det vanligen går att bedriva en verksamhet eller utföra
en åtgärd efter att förutsättningarna bedömts i en prövning. Detta säkerställer
att riskerna kan bedömas och nödvändiga villkor kan beslutas innan
verksamheten påbörjas. Den som vill bedriva en verksamhet eller utföra en
åtgärd som är reglerad med tillstånd i vattenskyddsföreskrifterna måste göra en
tillståndsansökan till kommunens miljönämnd och få besked om tillstånd innan
verksamheten ska starta eller åtgärden ska utföras.

Förbud
Förbud införs när en verksamhet eller åtgärd inte alls ska förekomma. Den som
vill pröva möjligheten att bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som är
reglerad med förbud i vattenskyddsföreskrifterna behöver ansöka om dispens
hos länsstyrelsen eller regionen och få besked om att dispens medges. Dispens i
enskilda fall är dock något som ska ges undantagsvis, givet att verksamheten inte
riskerar att påverka vattentäkten.

Att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter är en viktig
åtgärd för alla allmänna vattentäkter på Gotland där vattenskyddsområde saknas.
Vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter som har inrättats före miljöbalken
eller som av annat skäl inte bedöms vara aktuella ska ses över och revideras vid behov.

6.2

Beredskap att agera vid en olycka eller i en nödsituation
En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation
är att ha en fungerande beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ
påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt
beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som
”simulerar” en nödsituation bedöms vara en verksam åtgärd för att upprätthålla
beredskap.
Att ha beredskap att agera med fysiska åtgärder och information för att förhindra
påverkan på en vattentäkt är ett ansvar för den som bedriver en verksamhet där det finns
risk att en oförutsedd händelse riskerar att påverka en vattentäkt. En beredskapsplan är
en förebyggande åtgärd som hjälper verksamhetsutövaren att veta vad som ska göras
om olyckan är framme. En sådan beredskapsplan behöver grundas på en riskanalys för
verksamheten i relation till vattentäkten (se kapitel 6.3).
Beredskapsplaner för respektive vattentäkt behöver tas fram av VA-huvudmannen. I
huvudmannens beredskapsplan är en viktig del en handlingsplan för hur sabotage och
annan medveten skadegörelse kan upptäckas och avhjälpas.
Konkret och aktuell information i en beredskapsplan, ökar tryggheten och underlättar
arbetet för de som behöver kunna agera snabbt. Räddningsinsatser som kan påbörjas
snabbt och bedrivas effektivt medför att konsekvenserna av olyckan kan minimeras.
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En beredskapsplan ska bara innehålla information och instruktioner som verkligen
behövs i en nödsituation. Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa.
Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information:


Beskrivning av scenarier



Ansvarsfördelning



Larmplan



Sårbarhetskarta



Åtgärdsplan



Dokumentation

För sådana typer av verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att
skadliga ämnen kan nå en av Gotlands allmänna vattentäkter och medföra en
oacceptabel påverkan på vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en
aktuell beredskapsplan finns liksom möjlighet att agera enligt med planen. Enheten för
Miljö- och hälsoskydd bör analyser vilka verksamheter detta omfattar. Krav på
beredskapsplaner bör fattas av tillsynsmyndighet i separata beslut alternativt i samband
med anmälan eller tillståndsansökningar.

6.3

Detaljerad riskanalys
En detaljerad riskanalys syftar till att den som är ansvarig för en verksamhet identifierar
vad i verksamheten som kan påverka en (eller flera) allmän dricksvattentäkt och bedömer
graden av risk för oacceptabel, i första hand akut, påverkan på vattentäkten. Utifrån
riskbedömningen bör åtgärder identifieras som är lämpliga och effektiva för att säkerställa
att verksamheten inte förorenar eller påverkar mängden vatten i en vattentäkt. Väl
genomförda analyser kan både se till att investeringar görs i de mest lämpliga åtgärderna
och att åtgärder som inte har någon effekt undviks eller avvecklas om de redan vidtagits.
En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som
avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den
riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen. Vilka dessa verksamheter är bör
analyseras av Enheten för miljö och hälsa. Krav på detaljerad riskanalys bör fattas av
tillsynsmyndighet i separata beslut alternativt i samband med anmälan eller
tillståndsansökningar.
För de verksamheter som riskerar att påverka förutsättningarna att nyttja en allmän
vattentäkt för försörjning av ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd bör
verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad riskanalys genomförs som grund för
val av lämpliga vattenskyddsåtgärder.

6.4

Hänsyn vid fysisk planering
Ett vattenskyddsområde är en förutsättning som behöver beaktas vid fysisk planering.
Vattenskyddsområde tillhör samma kategori skyddade områden som exempelvis
nationalpark och naturreservat7. Själva förekomsten av vattenskyddsområde bör påverka
hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas i samband med fysisk planering.
Större försiktighet och större hänsyn till vattenskyddsbehov bör gälla inom
vattenskyddsområdet än utanför, givet att övriga förutsättningar är lika.
Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken ska värna om mest lämplig markoch vattenanvändning samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan samsas,
bidrar planeringen både direkt och indirekt till ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska
planeringen få stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till känsliga
områden, till exempel mark där mycket grundvatten bildas. Annan hänsyn som bör tas i
den fysiska planeringen är hur extremväder och klimatförändringar, till exempel
7 Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde,
miljöskyddsområde, vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.

18 | Region Gotland VATTENSKYDDSPLAN 2018-11-21

översvämning påverkar risk för förorening av en vattentäkt. Rutiner för verksamheten och
forum där frågor som påverkar vattenskyddet kan diskuteras i alla nödvändiga skeden
hjälper Region Gotland att i arbete och beslut ta den hänsyn till vattenskyddet som krävs.
Trafikverket har till exempel tagit fram en riskanalys för Visby vattenskyddsområde med
åtgärder för att skydda påverkan på vattentäkten från Trafikverkets vägar.

6.5

Tillsyn och prövning
Tillsyn som skapar ett långsiktigt stärkt vattenskydd handlar om två delar;


att kontrollera efterlevnaden av de regler som finns i föreskrifterna för
vattenskyddsområdet.



att beakta vattentäktens skyddsbehov vid tillsyn av sådana verksamheter som
styrs av annan lagstiftning, till exempel miljöbalken.

Tillsynen och tillhörande förelägganden eller anmälan om lagöverträdelse av
vattenskyddsföreskrifterna är grundläggande för att syftet med ett vattenskyddsområde
ska säkerställas. Genom att också följa väl utformade kontrollprogram (egenkontroll) kan
verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna efterlevs. För de verksamheter som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9, 11-14 kap. miljöbalken, och som
riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom exempelvis förorening eller utsläpp, ska
verksamhetsutövaren utföra egenkontroll8. Detta gäller oavsett vilka restriktioner som
följer av vattenskyddsföreskrifterna.
Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och systematiskt undersöka och
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt9. Resultatet av
undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Om det i verksamheten inträffar en
driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa
eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten10.
Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att
utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga olägenheter
för människors hälsa och miljön11.
Prioritering av en mer aktiv tillsyn av den sorten som styrs av annan lagstiftning, till
exempel miljöbalken inom vattenskyddsområde bidrar rimligen till ökat vattenskydd. Även
här är kontrollprogram ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad tillsyn inom
vattenskyddsområdet. De myndigheter som utövar tillsyn av verksamheter som berörs av
vattenskyddsföreskrifter har flera grunder för hur tillsynen ska prioriteras. Att det inrättas
ett vatten skyddsområde och skyddsföreskrifter för en vattentäkt är en av dessa grunder.
Det ligger ett stort och betydelsefullt ansvar på berörda tillsynsmyndigheter att göra den
avvägning som behövs mellan vattenskyddets behov å ena sidan och den berörda
verksamhetens intresse å andra sidan.
Redan vid prövning av tillstånd eller vid en anmälan av en verksamhet enligt andra
lagrum än vattenskyddsföreskrifterna, bland annat enligt Miljöbalken, bör myndighetens
bedömning beakta att verksamheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Det kan till
exempel vara motiverat att utföra mer omfattande eller detaljerad riskbedömning av
verksamheten som grund för beslut

6.6

Fysisk åtgärd
Genom att rent fysiskt åtgärda sådana objekt som kan utgöra en risk för vattentäkten ökar
det långsiktiga vattenskyddet. Fysiska åtgärder är ofta inte lämpliga att reglera genom
vattenskyddsföreskrifter då föreskrifterna utformas så att de anger vad som inte är tillåtet
att göra, inte vad eller hur man ska göra.

8

Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS 1998:901 m.fl.
Enligt SFS 1998:901, §1
10 Enligt SFS 1998:901, §6
11 Enligt SFS 1998:901, §5
9
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Genom riskanalys och beredskapsplanering bör varje berörd verksamhetsutövare skaffa
sig kunskap om var i verksamheten fysiska åtgärder kan behövas och vilka åtgärder som
skapar störst nytta för vattentäkten i förhållande till vad de kostar att utföra.
En fysisk åtgärd kan ske som en aktiv handling inom ramen för de beredskapsåtgärder
som tillämpas i händelse av akut risk för förorening. Sådana fysiska åtgärder är
förebyggande och minskar risken att vattentäkten förorenas ”akut”. Exempel på sådana
åtgärder är spridning av sågspån som absorberar utspilld olja, stängsel som hindra
obehöriga från att nå en dricksvattenanläggning eller tillfällig stängning av
råvattenintaget.
Andra typer av fysiska åtgärder kan vara av mer förberedande och långsiktig karaktär.
Exempel på sådana åtgärder är omlokalisering av en verksamhet, fördröjningsmagasin
för dagvatten, installation av oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet,
uppsamlingsbassänger för släckvatten, påfyllning av oljecisterner på en yta där eventuellt
spill samlas upp eller att undvika förändrade grundvattenförhållanden vid grävning eller
materialutvinning.
Ansvaret för att vidta fysiska åtgärder ligger på alla som i sin verksamhet utför något som
är riskfyllt för vattentäkten och där rimliga fysiska åtgärder är en lämplig form av
riskminskning. Dialog med verksamhetsutövare om rimliga och ändamålsenliga fysiska
åtgärder är en viktig del i Region Gotlands ansvar för den allmänna vattenförsörjningen
även om regionen inte är ansvarig för att åtgärden kommer till stånd. Ett exempel är
dialogen med Trafikverket angående åtgärder vid vägar för att minska risken för
förorening av en vattentäkt i händelse av olycka eller genom påverkan från vägdagvatten.

6.7

Information
Kännedom hos regionen, boende och verksamhetsutövare om vattentäkterna på Gotland
och vilken hänsyn som behöver tas för att inte påverka dem negativt är grundläggande
för ett starkt vattenskydd. Vid information om vattentäkter är det en balansgång mellan
den information som ska spridas för att hjälpa omgivningen att skydda vattentäkten och
den information som inte bör offentliggöras för att inte riskera medvetet sabotage av
vattentäkterna. Att ordna verkningsfulla rutiner som hindrar obehörig spridning av digital
eller analog information som kan skada vattentäkterna är en av de viktigaste
förebyggande informationsåtgärderna.
Information som syftar till att värna vattenförsörjningen kan göras i flera olika former. Det
kan handla om att utföra tillfälliga punktinsatser som att delta på medborgardagar och
berätta om vikten att värna vatten eller genomföra olika sorters tidsbegränsade
kampanjer som till exempel genomförts under sommarhalvåret för att spara vatten. Andra
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sätt att informera är att inkludera aspekter som syftar till att värna vatten i rutiner för olika
processer, till exempel den betydelse vetskapen om ett vattenskyddsområdes existens
har i samband med fysisk planering. Information kan också spridas genom kontinuerliga,
långsiktiga engagemang som att ta emot studiebesök från skolor.
Ett sammanhang där information om vattentäkternas skyddsbehov blir extra påtaglig är i
samband med inrättande av ett nytt vattenskyddsområde. Under processen som
föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker kommunikation om vattentäktens
skyddsvärde till alla som bor och verkar inom området genom den process som är en del
av arbetet. Denna varseblivning bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. När
ett vattenskyddsområde har blivit fastställt är ändamålsenlig information en viktig del av
vattenskyddsarbetet, så att de som berörs av vattenskyddsområdet och
vattenskyddsföreskrifterna får vetskap om de nya förutsättningarna.
En annan del av informationen till boende och verksamhetsutövare utgörs av tydliga
riktlinjer och anvisningar om hur man går tillväga för att ansöka om tillstånd och göra
anmälningar eller dispensansökning enligt vattenskyddsföreskrifterna. Är det enkelt att
göra rätt gynnas vattenskyddet.
Uppskyltning av vattenskyddsområden är en annan viktig del av informationen som bidrar
till ökat vattenskydd. Genom skyltningen vid vägar får bilister och transportörer på det
allmänna vägnätet kännedom om vattenskyddsområdets existens och att en olycka ska
anmälas till räddningstjänsten. Skyltar som sätts upp på platser där sådan verksamhet
bedrivs som kan orsaka spill eller annan fara för vattentäkten vid t.ex. en olycka visar att
det finns anledning att vara försiktig och att anmäla till räddningstjänsten om olyckan är
framme.

7

Strategi för vattenskyddsarbete på Gotland
Angelägenheten att stärka skyddet av Gotlands allmänna vattentäkter påverkas av flera
faktorer. Dessa förklaras närmare i texten nedan.

7.1



Utveckling av vattentäkten: Hur ska vattentäkten användas framåt?



Riskkällor: Vad kan påverka mängden vatten eller vattenkvaliteten negativt?



Befintligt vattenskydd: Hur säkerställs mängden vatten eller vattenkvaliteten
idag?

Hur ska vattentäkten användas framåt?
Som ett första steg i den analys som ligger till grund för prioritering av vattenskyddande
arbete vid vattentäkterna görs en sammanställning av hur vattentäkterna planeras att
nyttjas.
Arbetet med inrättande av vattenskyddsområde bör avvakta till dess beslut har fattats om
utveckling, avveckling eller fortsatt uttag på dagens nivå. Beslutet kan avgöra om ett
vattenskyddsområde överhuvudtaget ska inrättas eller påverka utbredningen av
vattenskyddsområdet och dess skyddszoner. För vattentäkter där framtida utveckling
fortfarande är oklar kan andra vattenskyddande åtgärder, såsom tillsyn och information,
vara relevanta att tillämpa i väntan på beslutet.
Vilka vattenskyddande åtgärder som är lämpliga och nödvändiga vid respektive vattentäkt
påverkas av om förutsättningar för fortsatt drift är klarlagda eller inte.

7.2

Vad kan påverka mängden vatten eller vattenkvaliteten negativt?
Som ett andra steg i ett helhetsgrepp kring ett ändamålsenligt och effektivt
vattenskyddsarbete rekommenderas att en riskanalys genomförs för de allmänna
vattentäkter på Gotland där det är klarlagt att dessa ska behållas för fortsatt
dricksvattenuttag. I områden där utredningar ska göras för att klargöra om befintliga
vattentäkter ska avvecklas och ersättas av andra vattentäktslägen, rekommenderas att
resurser läggs på riskanalysen först när beslut om vattentäktens framtid är fattat.
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Syftet med riskanalysen är att skapa en enhetlig grund för prioritering av
vattenskyddsåtgärder vid vattentäkterna. Den övergripande riskanalysen bör genomföras
av sakkunnig med god kunskap om nationell praxis inom arbetet med skydd av
vattentäkter.

7.3

Hur säkerställs mängden vatten eller vattenkvaliteten idag?
Som ett tredje steg i arbetet görs en uppdelning av vattentäkterna beroende på om de
saknar vattenskyddsområde, har vattenskyddsområde som är fastställt före miljöbalken
(MB) eller vattenskyddsområden som har fastställts enligt miljöbalken.
Sammanställningen används vid prioritering av vattenskyddsåtgärder.
Vattentäkter som har äldre vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifterna,
fastställda före miljöbalken kan behöva ses över för att säkerställa att dessa är
ändamålsenliga enligt modern praxis. Vattenskyddsföreskrifter som inte följer nationell
praxis kan behöva revideras även i vattenskyddsområden som är fastställda enligt
miljöbalken.
Det kan också finnas andra pågående arbeten som syftar till att stärka vattenskyddet, i
vissa fall oavsett förekomst av vattenskyddsområde, och som påverkar hur angeläget det
är att förändra arbetet. Detta rör till exempel hur tillsyn bedrivs av verksamheter som
riskerar att påverka vattentäkter, vilken beredskap som finns att hantera olyckor eller
vilken hänsyn som tas till vattentäkten vid fysisk planering.

7.4

En handlingsplan för vattenskyddsarbetet
Med beaktande av fortsatt nyttjande av vattentäkten, genomförd riskanalys och
bedömning av styrkan i befintligt skydd som grund görs en prioritering av hur angeläget
det är att för var och en av de allmänna vattentäkterna ta ett helhetsgrepp för att stärka
vattenskyddet. Prioriteringen sammanställs i en handlingsplan med tidplan för arbetet
med vattenskyddsåtgärder för respektive vattentäkt. För vattentäkter där fortsatt nyttjande
idag inte är klarlagt kompletteras handlingsplanen löpande allt eftersom beslut fattas om
nyttjande. Handlingsplanen bör hantera bland annat följande aspekter;


En avvägning krävs mellan olika vattenskyddande åtgärder för att uppnå ett
ändamålsenligt och långsiktigt hållbart skydd av vattentäkterna. Det är inte säkert
att det starkaste vattenskyddet uppnås med de mest omfattande eller mest
restriktiva vattenskyddsföreskrifterna. Acceptans för de åtgärder som genomförs
hos de som bor och verkar där en vattentäkt kan påverkas är önskvärt för att nå
ett starkt vattenskydd.



För vattentäkter som har vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter som
är fastställda enligt miljöbalken handlar arbetet om att komplettera
vattenskyddsarbetet med andra åtgärder för att hantera betydande risker.



Fastställda vattenskyddsföreskrifter bör ses över och anpassas till nationell praxis
för att underlätta en effektiv tillsyn och att det finns en rimlighet föreskrifternas
omfattning och restriktionsnivå.



Värdet av vattentäkten, som påverkas av förutsättningarna att ersätta den om
den skulle bli obrukbar, ger en indikation på hur stark skyddsnivå som bör
eftersträvas.



Det är ofta effektivt att arbeta med några vattenskyddsområden parallellt både
när det gäller fältundersökningar, avgränsning av vattenskyddsområde och att
genomföra fastställandeprocessen. Man kan antingen arbeta parallellt med
vattenskyddsområde med liknande förutsättningar eller med sådana som ligger
nära varandra geografiskt.



Framtagande av underlag för vattenskyddsarbetet kan göras av Region Gotland.
Avgränsning av vattenskyddsområde och utformning av vattenskyddsföreskrifter
bör göras av sakkunnig. Även i fastställandeprocessen bör en sakkunnig
engageras som stöd till regionen.
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8

Som ovan beskrivits är information grundläggande ör ett starkt vattenskydd. Det
är därför viktigt att Region Gotland för en öppen dialog om vattenskyddsarbetet
och hur det kan påverka de som bor och verkar inom ett vattenskyddsområde.
Det är även viktigt att informera om hur de som bor och verkar inom ett
vattenskyddsområde kan påverka både vattenkvalitet och tillgången på vatten.

Åtgärdsbehov för ökat vattenskydd i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för
VA-försörjning på Gotland år 2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För att arbetet med skydd av allmänna
dricksvattentäkter på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till
att visionen uppnås behöver åtgärder utföras. Vilka specifika åtgärder som föreslås för
respektive vattentäkt beror på hur vattentäkten ska användas, vilka lagrum som råder och
vilken markanvändning som finns i vattentäktens närområde eller tillrinningsområde. I
arbetet med vattenskyddsåtgärder vägs också aspekter in såsom hur sårbar vattentäkten
är för föroreningar och hur regionen som ansvarar för vattentäkten värderar dess skydd i
förhållande till andra intressen som kan stå emot ett stärkt vattenskydd.
Åtgärder som syftar till att förbättra, utveckla eller klimatanpassa den tekniska allmänna
VA-anläggningen, såsom uttagsbrunnar och vattenverk, hanteras i DUF-plan för Region
Gotland som är en del av Gotlands VA-plan.
Vattenskyddsplanens åtgärder visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för
genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där
precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För
åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.
Som en prioriterad åtgärd föreslås att en riskanalys utförs för alla regionens vattentäkter.
Denna används för att göra en prioritering av arbetet med vattenskyddsområde,
tillståndsansökningar och övriga åtgärder för att stärka vattenskyddet. Riskanalysen utgör
också en viktig grund för en handlingsplan om hur riskerna lämpligen bör hanteras, vissa
genom vattenskyddsföreskrifter, andra med hjälp av andra verktyg som stärker
vattenskyddet.
Arbeten med vattenskyddsområden som redan är initierade eller planerade, och som
avser vattentäkter där beslut om framtida utveckling av VA-försörjningen inte påverkar
vattenskyddsområdets omfattning, föreslås fortsätta som planerat. Där utredningar krävs
för att klargöra fortsatt nyttjande av vattentäkten, om denna ska avvecklas, utvecklas eller
fortsätta drivas i nuvarande omfattning, rekommenderas att pågående
vattenskyddsarbete pausar i väntan på beslut om vattentäkten.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall.
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Till dess den föreslagna riskanalysen är
gjord föreslås åtgärder vid vattentäkterna genomföras mellan 2020-2029. En mer
detaljerad prioriteringsordning och tidsplanering är resultat av arbetet med riskanalysen.
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som
behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 7.
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Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 7: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.

En övergripande beskrivning av hur Vattenskyddsplanens åtgärder bedöms bidra till en
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 följer tabell 2 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.
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Tabell 2: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Vattenskyddsplan bidrar till en utveckling i linje
med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Vattenskyddsplanens åtgärder bidrar till utveckling
av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VAförsörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Åtgärderna i vattenskyddsplanen har ingen direkt beröring
med Strategi 1.

Strategi 2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Åtgärderna säkerställer att det finns en trygg tillgång på
råvatten, både kapacitet och kvalitet, för produktion av
dricksvatten i den allmänna VA-anläggningen. Att ha
rådighet att ta ut vatten och att motverka förorening av det
vatten som ska tas ut i vattentäkterna är grundläggande för
att skapa en robust dricksvattenförsörjning i den allmänna
VA-anläggningen.

Strategi 3

Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

Utveckling av vattenförsörjningen i den allmänna VAanläggningen beaktar hur tillgången på råvatten och
påverkan på råvattenkvaliteten kan påverkas vid olika
väderscenarier och vid förväntade klimatförändringar.

Strategi 4

Region Gotland, boende,
besökare och
verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Åtgärder som minskar påverkan på de vattenresurser som
används för allmän dricksvattenförsörjning värnar inte bara
dricksvattenintresset utan även vattenresursen i sig, oavsett
hur denna kommer att nyttjas.

Strategi 5

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt hållbara
beslut avseende dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Arbete för att skydda tillgången på vatten av god kvalitet
görs för de vattentäkter där det finns en plan för hur
vattentäkten avses att nyttjas tills vidare. Det innebär att
resurser inte läggs på vattenskyddande åtgärder vid
vattentäkter där fortsatta utredningar och beslut kvarstår
innan en plan för vattentäktens framtid är tydlig. I det fall
oklarhet råder om fortsatt nyttjande kan ändå vissa löpande
skyddsåtgärder vidtas, såsom tillsyn, information och
beredskap att hantera en förorening.

Strategi 6

Region Gotland ska ha god
kommunikation om
dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Arbetet att skydda vattentäkter kräver dialog med dem som
bor och verkar inom det område som påverkar vattentäkten.
Ändamålsenlig information hjälper allmänheten att göra val
som bidrar till ett starkt vattenskydd.
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8.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 3 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i Vattenskyddsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av
dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skede av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet. Där behovet av åtgärder helt
och hållet är beroende av beslut som kommer att fattas framöver visas omfattningen av
dessa som en egen post i tabellen.

Tabell 3: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Vattenskyddsplan
för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.

Vattenskyddsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder
under perioden (exkl åtgärder som
samlas i VA-planens huvuddokument,
exkl pågående projekt)

Prel. utfall
202120182022
2020

20232024

20252029

2030- Löpande

2950

700

700

1450

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr)
beroende av kommande beslut om
utveckling

0

787

788

3100

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr)
beroende av lagkrav avseende
omprövning av domar för bortledning
av vatten som förväntas införas

0

562

563

2250

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl
pågående projekt)
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1700
4

5

5

5

0

4

Planerat ej påbörjat

Uppdateringsmånad: 2022-02
Vattenskyddsplan: Åtgärder

Påbörjat följer plan

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer
VSP

1

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

2023-2024

2025-2029

Använda resultatet av SkyTEM-undersökningarna som utförts av SGU i fortsatt arbete för att förstärka
råvattentillgången.
Genomförande av en riskanalys som omfattar alla allmänna vattentäkterna som grund för prioritering av arbete med
tillståndsansökan, vattenskyddsområde och övriga åtgärder som syftar till att stärka vatten- skyddet. I riskanalysen
hanteras också osäkerheten kopplad till fortsatt drift eller utveckling av respektive vattentäkt. Riskanalysen
kompletteras löpande med nya vattentäkter som tillkommer.
Upprätta handlingsplan för det löpande arbetet med vattenskyddande åtgärder (vattenskyddsområde,
vattenskyddsföreskrifter och andra riskreducerande åtgärder) för respektive vattentäkt. Tas fram efter genomförd
riskanalys och uppdateras i samband med att vattenskyddsområde inrättas eller uppdateras. Handlingsplanen
kompletteras löpande med nya vattentäkter som tillkommer.

VSP

2

VSP

3

VSP

4

Arbete med andra vattenskyddande åtgärder än vattenskyddsområde.

VSP

5

Alva vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

VSP

6

Alva vattentäkt: Omprövning av tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP

7

Burs vattentäkt: Ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med Miljöbalken. Behovet av åt- gärden
beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas samman med HemseLjugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP

8

Burs vattentäkt: Hantera riskerna kopplat till vägengenomdialogomförsiktighetsåtgärdermedväghållaren. Behovet
av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas samman med
Hemse-Ljugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

VSP

9

Bästeträsk vattentäkt: Påbörjat arbete fortsätter för att utreda hur mycket vatten som kan tas ut från Bästeträsk och
vilka områden som kan försörjas med vatten, enligt gällande dom och förutsättningarna för att söka ny vattendom.
Åtgärden är intressant för råvattenförsörjning till Norra Gotland, Fårösund och Fårö i ett långsiktigt perspektiv.

VSP 11

Follingbo vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 12

Furulund vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov
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2021-2022

2023-2024

Fårö vattentäkt (Ulla Hau): Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet
VSP 14b av åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö ska utvecklas. I det fall
vattentäkten ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Fårö vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för A)Ulla Hau vattentäkt och B) Ava
VSP 15 vattentäkt. Behovet av åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö ska utvecklas.
I det fall vattentäkten ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

VSP 13a

2025-2029

Fårö vattentäkt (Ulla Hau): Utreda förutsättningarna för ökat uttag av vatten för dricksvattenförsörjning lokalt på
Fårö för Ulla Hau vattentäkt.

Fårö vattentäkt (Ava): Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet av
VSP 14a åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö ska utvecklas. I det fall vattentäkten
ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

VSP 16

Kappelshamn vattentäkt: Utreda förutsättningarna för ökat uttag av vatten för dricksvattenförsörjning lokalt i
Kappelshamn.

Kappelshamn vattentäkt: Dialog med materialtäktsägare i syfte att diskutera behov av åtgärder för att vattentäkten
inte ska påverkas negativt av utökad materialtäkt. Åtgärden är angelägen eftersom en på- verkan på vattentäkten kan
VSP 17
få stora konsekvenser. På sikt (sannolikt år 2030 eller senare) kan Kappels- hamn komma att anslutas till Lärbro.
Fram till dess är vattenförsörjningen i Kappelshamn beroende av att vattentäktens kvalitet och kvantitet säkerställs.
VSP 18

Kappelshamnvattentäkt: Ansökaomtillståndförbortledningavgrundvattenienlighetmed Miljöbalken. Om beslut fattas
att på sikt ansluta Kappelshamn till Lärbro är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 19

Kappelshamn vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde ochvattenskyddsföreskrifter. Ombeslut fattas att på sikt
ansluta Kappelshamn till Lärbro är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 20

Langes hage vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Loggarve - Klinteby vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade
vattenskyddsföreskrifter. På sikt kan vattentäkten komma att stängas. Beslut påverkas av förutsättningarna att
VSP 21
tillgodose vattenförsörjningen från Visby/Kvarnåkershamn. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäk- ten är
åtgärden inte längre aktuell.
Loggarve - Klinteby vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen. På sikt kan vattentäkten komma att stängas. Beslut påverkas av förutsättning- arna att
VSP 22
tillgodose vattenförsörjningen från Visby/Kvarnåkershamn. Om beslut fattas om att lägga ner vat- tentäkten är
åtgärden inte längre aktuell.
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2021-2022
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2025-2029

VSP 23 Lojsta vattentäkt: Utreda om utökad kapacitet finns i grundvattenmagasinet. Projekt pågår.

VSP 24

Lojsta vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen där även ev utökad vattentäkt inkluderas.

VSP 25 Lojsta vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde för befintlig och ev. utökad vattentäkt.

VSP 26 Lärbro vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.

VSP 27

Lärbro vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

VSP 28

Martebo vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Inte aktuellt i
det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 29

Martebo vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Inte aktuellt i det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Roma vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Arbete med vattenskydds- område
pågår. Rekommenderas att pausas i väntan på beslut om utveckling av vattentäkt kring Roma. Alternativa
VSP 30
brunnslägen ska utredas liksom förutsättningarna för behandling av vatten i vattenverket. När beslut har fattats om
vattentäkt bör Roma vara ett område som prioriteras för fortsatt vattenskydds- arbete.
VSP 30b Akebäck: Provpumpning på regionens mark i syfte att om möjligt helt eller delvis ersätta Romas vattentäkter.

VSP 31

Skogsholm vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 33

Slite (Othem - Slite) vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov
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2021-2022

2023-2024

2025-2029

VSP 34

Slite (Othem - Slite) vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdatera- de
vattenskyddsföreskrifter.

VSP 35

Stenkyrka - Licknatte vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbal- ken.
Inte aktuellt i det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 36

Stenkyrka - Licknatte vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Inte aktuellt i det fall
dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 37

Stånga vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 38

Stånga vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 39

Tingstäde - Mejeriet vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 40

Tingstäde Träsk vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av ytvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Tofta vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet av
VSP 41 åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska tillgodoses från
Visby/Klintehamn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Tofta vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsVSP 42 föreskrifter. Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska
tillgodoses från Visby/Klintehamn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 43 Träkumla vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.
Valleviken vattentäkt: Se över Region Gotland rådighet över vattentäkten då Cementa är ägare. Detta görs
lämpligengenomattansökaomtillståndförbortledningavgrundvattenienlighetmed Miljöbalken. Behovet av åtgärden
VSP 44
beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska tillgodoses från Lärbro eller
Fårösund. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
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Löp(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")
nummer
Valleviken vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenVSP 45 skyddsföreskrifter. Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörj- ningen
helt ska tillgodoses från Lärbro eller Fårösund. Omvattentäktenskaläggasneräråtgärdenintelängre aktuell.

2021-2022

2023-2024

2025-2029

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

Utred behov

VSP 46 Vibble vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.
Västringe, Etelhem vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade
vattenskyddsföreskrifter. På sikt kan det vara rimligt att ansluta Västringe/Etelhem till Lye. Beslut påverkas av
VSP 47
behov av åtgärder för att upprätthålla funktionen i vattenverket jämfört med kostnad för att bygga en
överföringsledning. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
Västringe, Etelhem vattentäkt: Hantera risker kopplat till potentiellt förorenade områden tillsammans med
länsstyrelsen då verksamhet är nedlagd. På sikt kan det vara rimligt att ansluta Västringe/Etelhem till Lye. Be- slut
VSP 48
påverkas av behov av åtgärder för att upprätthålla funktionen i vattenverket jämfört med kostnad för att bygga en
överföringsledning. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
Västringe, Etelhem vattentäkt: Ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med Miljöbalken. Behovet
VSP 49 av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas samman med
Hemse-Ljugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
Åminne vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Arbete har initierats och
VSP 50 rekommenderas fortsätta. Vid arbetet beaktas tillståndsgivet uttag vilket förutsätts motsvara planen för fortsatt drift
av vattentäkten.
Nya uppdrag 2018 o 2019
VSP 52 Automatisk nivåmätning i vattentäkter (50% finansiering från regeringens 45 Mkr-pengar)
VSP 54 Framtagande av riktlinjer för rådighet vid vattentäkter
VSP 55 Riktlinjer för skalskydd vid vattentäkter

VSP 56

Implementera skyltplan. En skyltplan har tagits fram för skyltning av vattenskyddsområden. Nästa steg är att söka
behövliga marktillstånd mm och därefter se til att skyltarna sätts upp.

VSP 57 Riktlinjer för exploatering i närheten av kommunala vattentäkter

31 | Region Gotland VATTENSKYDDSPLAN 2018-11-21

2030-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

Vattenskyddsplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löp(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")
nummer
VSP 58 Utreda på förutsättningar för uttag av vatten ur kalkbrotten Norrkalk
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UPPDATERAD: 2022-04

VA-plan 2018
VA-utbyggnadsplan för Region Gotland

Plan för en hållbar utbyggnad av VA-försörjningen
Möjligheten att försörja nuvarande och tillkommande invånare och besökare med vatten
har under de senaste åren varit en begränsande faktor för exploatering och utveckling av
bebyggda områden på flera platser på Gotland. Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig.
Regionens arbete med VA-försörjning behöver ske med utgångspunkt i tillgången till
tjänligt dricksvatten och möjligheten att ordna en godkänd avloppsanläggning – på hela
ön.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en VA-utbyggnadsplan
för Region Gotland som tillsammans med andra delplaner skapar en samlad VA-plan.
Ansvaret för VA-utbyggnadsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera
andra förvaltningar av planen.
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för att de ska vara ett
användbart underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom VA-utbyggnadsplanens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av VA-utbyggnadsplanens
åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE
2030

VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning
av utgångsläget och
förutsättningarna för
att ge alla berörda
samma bild
Daterad 2017-08-21

• Tydliga riktlinjer om
vad som ska styra
arbetet med VAförsörjning på
Gotland.
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs
för att i enlighet med
strategin, gå från
nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

•

• En beskrivning av
ett framtida läge för
VA-försörjningen på
Gotland som ger alla
berörda samma syn
på vart investeringar
och arbete ska leda
Antagen av
regionfullmäktige
2017-12-18
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9

1

VA-utbyggnadsplan – en del i Gotlands strategiska VA-planering
I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår i
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få ett
behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av spillvatten i ett
större sammanhang. I enlighet med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
har dessa områden klassats utifrån tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen beaktar också
samhällets utveckling och möjligheten att införliva området i verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning.
Inledningsvis beskrivs förutsättningar från nationell lagstiftning som beaktas i
VA-utbyggnadsplanen samt hur arbetet med klassningen av områden genomförts.
VA-utbyggnadsplanen innehåller åtgärder för befintlig och planerad bebyggelse,
beroende på hur områdena har klassats. Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås
och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas
sist varje delplan.
VA-utbyggnadsplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region
Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i Figur
1 nedan.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhåll-,
och förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: VA-utbyggnadsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

2

Betydelsen av ”§6- områden”
VA-utbyggnadsplan för Region Gotland hanterar områden som idag ligger utanför
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och där det kan finnas behov av att
allmänna vattentjänster (dricksvattenförsörjning, omhändertagande av spillvatten eller
dagvatten) byggs ut och att området blir en del av verksamhetsområdet. Två olika typer
av områden har identifierats:
1. områden med befintlig bebyggelse som bedöms kunna omfattas av § 6 i Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster och;
2. aktuella detaljplaner för utbyggnad
Enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna
vattentjänster (dricks- och avloppsvatten) för fastigheter i ett större sammanhang, om risk
för människors hälsa eller miljön föreligger:
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LAV § 6:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning

3

Identifiering av VA-planområden
VA-planområden på Gotland har identifierats genom en GIS-analys och benämns VAplanområden. Här kan det finnas grund för att tillämpa LAV § 6. VA-planområden utgörs
av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier;


10 hus eller fler



Avståndet mellan husen är 70 m eller mindre



Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker med
enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara brunnar och
avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll.



Husen är inte anslutna till den allmänna VA-anläggningen via avtal.

Sammanlagt identifieras 104 VA-planområden på Gotland. Dessa redovisas i kartan och
en sammanfattande tabell, figur 2 och tabell 1, tillsammans med den klassning av
VA-planområden som beskrivs i kapitel 4.
Den VA-utbyggnadsplan som togs fram tidigare och som reviderades senast 2014 anger
områden som inte är avgränsade till bebyggelsegrupper och omfattar vissa glest
bebyggda områden utanför grupper med tätare bebyggelse. De VA-planområden som
identifierats i arbete med VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018 har jämförts med
de områden som identifierats i den tidigare planen. En beskrivning av hur samtliga
områden från den äldre VA-utbyggnadsplanen kommer att hanteras presenteras i bilaga
1.
24 områden som identifierats i den tidigare VA-utbyggnadsplanen faller utanför kriterierna
för ett VA-planområde i den nya VA-utbyggnadsplanen och omfattas inte heller idag av
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Dessa områden hanteras tillsammans
med övrig gles bebyggelse med enskild VA-försörjning i Plan för enskild VA-försörjning
för Region Gotland 2018.
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Tabell 1: Gotlands VA-planområden

Figur 2: Karta med Gotlands VA-planområden.
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Nr.
84
87

Namn
Alskog
Alskog Ollajvs

Angelägenhet
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område

83

Andre Vitvär

VA-utbyggnadsområde

61
80
51
52
60
41
35

Anga Baju
Ardre Kaupungs
Barlingbo Digeråkre
Barlingbo Lillåkre
Björke Tynne
Boge Tjälder
Bro Annex

Enskilt VA-område
VA-utredningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
Enskilt VA-område
VA-utbyggnadsområde
VA-bevakningsområde

37

Bro Tors

VA-utredningsområde

13

Bunge Stucks

VA-utbyggnadsområde

92
95
96
100
40
54
44

Burs
Burs Bondarve
Burs Kärne
Burs Lukse
Bäl Sudergårde
Dalhem Björkhage
Endre

Enskilt VA-område
VA-utredningsområde
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
Enskilt VA-område

59

Eskelhem Bringsarve

VA-utredningsområde

63

Eskelhem Prästgården

VA-utredningsområde

66
39
47
45
48
82
85
86
81

Eskelhem Sigvards
Fole Lilla Ryftes
Follingbo Klinte
Follingby Norrbys
Follingby Tingstomt
Fröjel Ansarve
Fröjel Bofride
Fröjel Hallgårds
Fröjel Mulde

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-utbyggnadsområde
Enskilt VA-område

1

Fårö - Bohakasandet

VA-utredningsområde

3

Fårö - Fifang

VA-utredningsområde

10

Fårö - Mölnor

VA-utredningsområde

2

Fårö - Skär

VA-utredningsområde

8

Fårö - Stora Gasmora

VA-utredningsområde

4

Fårö Suderhagen/Ekeviken

VA-utbyggnadsområde

5

Fårö - Sudersand 1

VA-utredningsområde

6

Fårö - Sudersand 2

VA-utbyggnadsområde

11

Fårö - Verkegards

VA-utredningsområde

7

Fårö - Vinor

VA-utredningsområde

12

Fårö - Ödehoburga

VA-utredningsområde

Kommentar
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Högt behov. Avskild lokalisering.
Högt bebyggelsetryck, tät bebyggelsestruktur. I anslutning till
verksamhetsområde.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck.
Avskilt läge.
Avskilt läge men högt behov.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Känslig recipient, högt bebyggelsetryck.
Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur.
Känslig recipient. Inom Visbys vattenskyddsområde. Nära område
38.
Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. I anslutning till
verksamhetsområde.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Tät bebyggelsestruktur.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang
med område 63.
Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang
med område 59.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.
Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.
Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.
Bevakning pga. dricksvattenkvantitet och närhet till område 85.
Bevakning pga. bebyggelsetryck och dricksvattenkvantitet.
Högt bebyggelsetryck. I anslutning till verksamhetsområde.
Ligger avskilt. Relativt lågt behov.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck.
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck.
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.
Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Flera områden
i närheten, utreds gemensamt för Fårö.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck.
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.
Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, känslig recipient, högt
bebyggelsetryck. Många hus med tät bebyggelsestruktur.
Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt
för Fårö.
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med
dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Många hus med tät
bebyggelsestruktur.
Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.
Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt
för Fårö.
Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.

Nr
79

Angelägenhet
VA-bevakningsområde

Kommentar
I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

76
50
43
49

Namn
Gammelgarn Gryngudd
Gammelgarn Skogby
norra
Gammelgarn Skogby
södra
Gammelgran Davide
Gothem Kyrkebjärs
Gothem Magnuse
Gothem Tummungs

VA-bevakningsområde
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
Enskilt VA-område

58

Halla Broe

VA-utredningsområde

62

Halla Hallegårde

VA-utredningsområde

9
103

Halls fiskeläge
Hamra Suders

VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde

19

Hellvi Malms

VA-utredningsområde

28

Hellvi Nystugu

VA-bevakningsområde

27

Hellvi Stengrinde

VA-utredningsområde

23

Hellvi Vivlings

VA-utredningsområde

64
53
70
71
74
98
90
89

Hogrän Gervalds
Hörsne
Katthammarsvik västra
Katthammarsvik östra
Klintehamn norr
Krakstädar
Lau
Levide

Enskilt VA-område
VA-utredningsområde
VA-bevakningsområde
VA-utbyggnadsområde
Enskilt VA-område
VA-utredningsområde
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område

38

Lokrume Stora Hammars

VA-utredningsområde

16
20
24
88

Lummelunda Burge
Lummelunda Nyhamn
Lummelunda Tjauls
Lye Smiss

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område

26

Lärbro Skärsudden

VA-utredningsområde

21
65
91
93
97
94
25
22
99

Lärbro Stora Vägume
Mästerby Hage
När Hallbjänne
När Hamngården
När Hemmor
När Pilgårds
Othem Busarve
Othem Stenstugu
Rone

VA-utredningsområde
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
Enskilt VA-område
VA-utredningsområde
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område

17

Rute Alvans

VA-utredningsområde

18

Rute Furliden

Enskilt VA-område

15

Rute Risungs

VA-utredningsområde

72

Sanda Stenhuse

Enskilt VA-område

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Bevakning då problem finns men en samfälld lösning är på gång.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Känslig recipient. VA-utredning pga. närhet till
verksamhetsområde och område 62 (annars bevakningsområde
pga. obebyggda tomter)
Problem med enskilda avlopp. VA-utredning pga. närhet till
område 58.
Avskilt ensamt läge. Behovet begränsat till sommarmånaderna.
Planer på gång, invänta IVL:s studie
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med
dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området.
Bevakning pga. bebyggelsetryck, närhet till omkringliggande
områden.
Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem
med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Ligger hos
Länsstyrelsen för bedömning. Utreds gemensamt för området.
Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem
med dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet.
Relativt avskilt. Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur.
Högt bebyggelsetryck. VA-utbyggnad när detaljplan görs.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, känslig recipient. Inom Visbys
vattenskyddsområde. Nära område 37.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Högt behov men avskild lokalisering. Bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med
dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Utreds gemensamt för
området.
VA-utredning pga. närhet till område 26.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Högt behov på utsläpp.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Känslig recipient, högt bebyggelsetryck.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med
dricksvattenkvalitet. Behöver utredas gemensamt för Valleviken.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Behöver
utredas gemensamt för Valleviken.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt

77
78
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Nr
104
55
56
57
14
42
102
101
34

Namn
Skvalpvik
Stenkumla Bertels
Stenkumla Frändarve
Stenkumla Gardrungs
Stenkyrkehuk
Vallstena Allkvie
Vamlingbo Austre
Vamlingbo Sigfride
Visby Snäckgärdet

Angelägenhet
VA-bevakningsområde
VA-utredningsområde
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-utbyggnadsområde

69

Vänge Hägvalds

VA-utredningsområde

68

Vänge Nickarve

VA-utredningsområde

30

Väskinde Butter

VA-utbyggnadsområde

36
29
31
32
33
67
46
75
73

Väskinde Gällungs
Väskinde Lilla
Väskinde Roklunds
Väskinde Väskinds 1
Väskinde Väskinds 2
Västergarn L Mafrids
Västerhejde Gåshagen
Östergarn Falhammars
Östergarn Rodarve

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-utredningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområde

Kommentar
Planer på gång, invänta IVL:s studie
Problem med enskilda avlopp, känslig recipient.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Planer på gång, invänta IVL:s studie
Planer på gång, invänta IVL:s studie
Utbyggnadsområde - vatten pga. PFAS. Avlopp frivilligt? Göra VO?
Problem med enskilda avlopp. VA-utredning tillsammans med
område 68 (tät bebyggelse, många fastigheter)
VA-utredning pga. närhet till område 69 (tät bebyggelse, många
fastigheter)
Problem med enskilda avlopp. I anslutning till
verksamhetsområde.
Lågt behov. Bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag.
I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag.
Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet.
Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.
I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.
I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

4

Klassning av befintlig bebyggelse

4.1

Områden som ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
Utvecklingen av VA-försörjningen i den bebyggelse som ligger inom
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hanteras i övriga delar av
VA-plan för Region Gotland 2018, främst i Vattenskyddsplan och DUF-plan.
Region Gotland har ansvaret för att det inom dessa områden finns tillgång till
tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av
spillvatten samt i vissa fall även dagvatten.

4.2

Områden med avtalsanslutning till den allmänna VA-anläggningen
Allmänt VA-område
I allmänt VA-område klassas bebyggelsegrupper som har en avtalsanslutning
med tillgång till vatten från den allmänna VA-anläggningen och vars spillvatten
tas omhand i den allmänna VA-anläggningen. Dessa områden ligger inte inom
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och vid anslutningspunkten
till den allmänna VA-anläggningen övergår ansvaret för VA-försörjningen från
regionen till den enskilde samfälligheten, föreningen eller fastighetsägaren.
Hantering av VA-försörjningen i dessa områden hanteras i huvuddokumentet
för VA-plan för Region Gotland 2018.

4.3

Fyra olika planområden
För att möjliggöra tydlig kommunikation till Gotlands invånare om hur VA-försörjningen
ska utvecklas har Gotlands bebyggelse klassats som något av fyra VA-planområden.
Klassningen har betydelse för hur regionens olika enheter ska jobba med VA-frågan i
olika geografiska områden. En schematisk skiss av VA-planområden visas i Figur 3.
VA-utbyggnadsområde
VA-utbyggnadsområden har idag enskild VA-försörjning men planeras att
införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.
Prioriteringsordningen för VA-utbyggnaden anges i VA-utbyggnadsplanen.
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VA-utredningsområde
I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för
vattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort hur
VA-försörjningen ska lösas på bästa sätt. Utredning behöver utföras för att visa
vilket behov som finns, vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen,
en bedömning av huruvida Region Gotland har ett ansvar för VA-försörjning i
området samt vad som är bästa lösningen givet behov och möjlighet.
Det kan handla om områden som är i förändring vad avser bebyggelsens
omfattning eller nyttjandegrad, exempelvis genom att arbete med en ny
detaljplan pågår, eller områden där behovet allmänt huvudmannaskap för VAförsörjningen inte är tydligt, men en VA-utbyggnad möjliggör utveckling. Det
kan också handla om områden där det finns indikationer på att den enskilda
försörjningen inte fungerar men där behovet av VA-utbyggnad inte kan
bestämmas utan mer information.
VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. Då utredningen är utförd bör
beslut fattas om att klassa området som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Även områden som idag har
anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter,
enskilda fastigheter) kan klassas som VA-utredningsområde.

VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområden har enskild VA-försörjning som, utifrån den information
regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området omfattas inte av planer
på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. Vid förändringar inom
området, till exempel i form av flera nya bygglov, eller om regionen får ny
information som visar att VA-situationen idag inte fungerar tillfredsställande,
kan förutsättningarna för att fortsätta försörja området genom enskilda VAanläggningar försämras. Området kan behöva klassas om till ett VAutredningsområde eller direkt till ett VA-utbyggnadsområde. Regionen bör
därför till exempel bevaka hur tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande
av bebyggelsen kan påverka förutsättningarna för VA-försörjningen.

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område har enskild VA-försörjning som, utifrån den information
regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda förutsättningar
att även inom de närmsta decennierna fortsätta försörjas genom enskilda VAanläggningar.

4.4

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning
All den glesa bebyggelse på Gotland, som inte ligger inom ett VA-planområde
och som inte tillhör verksamhetsområde för allmänna vattentjänster eller
Allmänt VA-område har enskild VA-försörjning. Bebyggelsen klassas som
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning. Hanteringen av VA-försörjningen i
denna områdesklass hanteras i den delen av VA-plan för Region Gotland 2018
som kallas Plan för enskild VA-försörjning. Fastighetsägare har ansvaret för att
det vid denna bebyggelse finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig
mängd och en godkänd hantering av spillvatten.
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Figur 3: Schematisk figur över olika VA-planområden samt de klassningar som inte omfattas av
VA-utbyggnadsplanen, Allmänt VA-område och Verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller
inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning.

Bedömning
• Behov
• Möjlighet

Påverkansfaktorer
• Geografisk placering
• Status i allmänna VAanläggningen
• Samhällsutveckling

Klassning av VAplanområden
• VA-utbyggnadsområde
• VA-utredningsområde
• VA-bevakningsområde
• Enskilt VA-område

Figur 4: Klassning av VA-planområden grundas på bedömning av behov och möjlighet samt
justering utifrån vissa påverkansfaktorer

4.5

Metod för klassning av VA-planområden
Klassning av VA-planområden görs i grunden genom tillämpning av en
bedömningsmodell som omfattar behov och möjlighet. Klassningen kan också påverkas
av ett antal så kallade påverkansfaktorer, se Figur 4.
Behov avspeglar hur angeläget det är att ett område får en förbättrad VA-lösning.
Förutsättningarna för tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att
ordna en godkänd avloppsanläggning bedöms liksom storleken på området och planerad
bebyggelseutveckling. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs i kapitel
4.5.1.
Möjlighet avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning
genom överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen. Exempelvis
bedöms avståndet till befintligt verksamhetsområde och de anläggningstekniska
förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs
i kapitel 4.5.2.
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Påverkansfaktorer utgörs av aspekter som utöver behov och möjlighet har betydelse för
såväl klassning av VA -planområden som prioriteringsordning och tidplan för VAutbyggnad. Det kan till exempel vara områdenas geografiska placering i förhållande till
varandra eller verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Ett utredningsområde
mellan ett VA-utbyggnadsområde och den allmänna anläggningen kan även det bli ett
VA-utbyggnadsområde på grund av sin gynnsamma placering. En annan påverkansfaktor
kan vara att en förändring av områdets VA-försörjning kan ändra områdets karaktär
(bebyggelseutveckling, utveckling av besöksnäring etc). Beskrivningen av
påverkansfaktorer finns i kapitel 4.5.3.
4.5.1 Bedömning av behov
I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och otillräckliga
förutsättningar att ordna en godkänd avloppsanläggning finns ett behov av att förändra
VA-lösningen. Ju fler fastigheter som finns inom området desto större är behovet av
miljömässiga skäl såväl som hälsomässiga. Områden som kommer att utökas, antingen
genom ett stort bygglovstryck eller genom kommunala planer, är viktiga att fånga upp
innan problem uppstår. Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle,
miljö och hälsa med underkriterier enligt Figur 5.
Behov

Samhälle

Antal hushåll

Bebyggelsetryck

Miljö

Recipientens
känslighet

Hälsa

Utsläpp av
spillvatten

Vattenkvalitet

Tillgång till
vatten

Figur 5: Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med ett par
underkriterier.

4.5.2 Bedömning av möjlighet
Bedömningen av möjlighet grundas på de övergripande faktorer som gör en VAutbyggnad mer eller mindre kostsam. Här bedöms faktorer som är kopplade till VAutbyggnad genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen via överföringsledningar.
När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, och möjligheten därför är låg,
krävs dyrare tekniska lösningar vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter
ska anslutas och täckningsgraden är låg. Bedömningsfaktorerna ska spegla risken för
höga kostnader. Låg möjlighet kan också bero på att ledningssträckan mellan VAplanområdet och verksamhetsområdet omfattas av områdesskydd av olika slag som
behöver beaktas vid ledningsförläggning.
Syftet med bedömning av möjlighet är inte att ta fram en kostnad för VA-utbyggnad till
respektive område. Syftet är att visa var möjligheten för VA-utbyggnad är hög (vanligtvis
förknippat med lägre kostnader) och var är möjligheten är låg (vilket vanligen innebär
högre kostnader för VA-utbyggnad). I de fall möjligheten är låg kan det vara en bättre
lösning att förbättra VA-situationen i området på annat sätt än anslutning till den allmänna
VA-anläggningen vid överföringsledning. Bedömningen av möjlighet grundas på kriterier
avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med ett par underkriterier), anläggningstekniska
förutsättningar och skyddsvärde enligt Figur 6.
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Möjlighet

Avstånd till/från
befintligt nät

Bebyggelsestruktur

Avstånd mellan
tomter

Anläggningstekniska
förutsättningar

Skyddsvärde

Storlek på tomter

Figur 6: Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med
ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde.

4.5.3 Påverkansfaktorer
Följande påverkansfaktorer har beaktats vid klassning av VA-planområden:
Geografisk placering: VA-planområden som ligger geografiskt nära varandra kan påverka
varandras klassning. Om stråk av VA-utbyggnadsområden uppstår kan även VAutredningsområden i närheten av dessa klassas som VA-utbyggnadsområden. På
samma sätt kan Enskilda VA-områden eller VA-bevakningsområden som ligger i
närheten av VA-utredningsområden omfattas av den utredning som görs. Syftet är att
skapa samordningsvinster och att se lösningarna i ett större perspektiv än för det
separata VA-planområden som ska hanteras. VA-planområden i närheten av
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster kan klassas om VA-utbyggnadsområde
på grund av sitt geografiska läge. Områden som ligger långt ifrån andra VA-planområden
kan klassas som VA-utredningsområde även om behovet är stort. Syftet är då att
undersöka vilken lösning om är den bästa för att skapa en tillfredställande VA-försörjning
inom området.
Status i allmänna VA-anläggningen: Inom vissa delar av Gotland finns utmaningar att
tillgodose allmänna vattentjänster med de anläggningar som finns idag. Kartläggning av
status i den allmänna VA-anläggningen har pågått parallellt med framtagandet av VAutbyggnadsplanen. Tillgänglig kapacitet i vatten- och avloppsreningsverk presenteras i
DUF-planen. Tidplanen för VA-utbyggnad beror på hur snabbt förutsättningar kan skapas
för att ansluta områdena till den allmänna VA-anläggningen men klassningen påverkas
inte.
Samhällsutveckling: VA-planområden som utifrån behov och möjlighet klassas som VAutredningsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område kan påverkas i
klassningen av de möjligheter som en VA-utbyggnad kan medföra för områdets
utveckling. I det fall utvecklingen redan är planerad beaktas detta i bedömningen av
behov varför påverkansfaktorn inte blir aktuell. Klassningen kan också påverkas med
hänsyn till att en VA-utbyggnad eller en ny enskild försörjning som tar ett större grepp
kring försörjningen inom området medför att bebyggelsen kan utvecklas i en riktning som
inte är önskvärd för området med hänsyn till andra aspekter än VA-försörjningen. Sådana
aspekter kan till exempel vara skyddsvärda natur- och kulturvärden, tillgång till
samhällsservice etc.

4.6

Resultat av klassning av VA-planområden
De befintliga bebyggelseområden som identifierats som VA-planområden och deras
klassning, presenteras i Figur 8. Här visas också Verksamhetsområden för allmänna
vattentjänster och områden som utgör Allmänt VA-område. Fördelningen av antal
områden mellan de olika typerna av VA-planområden visas i tabell 1. I Figur 7 visas
resultatet av bedömning av behov och möjlighet i de 104 VA-planområdena. Vid
klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren.
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Tabell 1: Resultat av klassningen av Gotlands 104-planområden

VA-planområde

Antal

VA-utbyggnadsområde

9

VA-utredningsområde

31

VA-bevakningsområde

27

Enskilt VA-område

37
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10
13

9

63
59

89
84

8

92

58

74
66

7

85 35
33
88

72
100
36
31

Möjlighet

6

42

54

96

3

91
5

45
61

64

94

62

44

65

56
99

90

60
25

30

52

46
93

87
80

103
101

102

15

38

95

23
17
1

76

81

98

73

3

28

2

55

14

75

97

21

9
18
26
104

10
69
53

8

4

78
50
77

49

79

6

11

57

2

67

7

32

19

83
86
43

51
47
37
70
29
82 48
68
39
22

5
4

71

16

20

12

40

24

1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Behov
Enskilt VA-område

VA-bevakningsområde

VA-utredningsområde

VA-utbyggnadsområde

Figur 7: Sammanställning av resultat från bedömningen av behov och möjlighet för Gotlands 104 VA-planområden. Vid klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren.

14 |Region Gotland VA-UTBYGGNADSPLAN 2018-11-21

5

Bedömning av VA-utbyggnad till exploateringsområden med
planerad bebyggelse

5.1

Identifiering av exploateringsområden med planerad bebyggelse
I områden som omfattas av planer för exploatering, främst detaljplaner kan det finnas
behov av att lösa VA-försörjningen genom att området ingår i verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster. I vissa områden är det möjligt, och kanske en bättre lösning, att
ordna en VA-försörjningen genom en enskild VA-anläggning. De exploateringsområden
som kan ha behov av att ingå i verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster har
identifierats av Region Gotland. Befintliga och pågående detaljplaner, planprogram och
fördjupade översiktsplaner (FÖP) har analyserats och de områden där
bebyggelseutveckling är mest angelägen ingår i VA-utbyggnadsplanens underlag.
Sammanlagt omfattar VA-utbyggnadsplanen 108 planerade områden. Dessa benämns
inte VA-planområden utan exploateringsområden med planerad bebyggelse och
redovisas i en sammanfattande tabell och karta i figur 8 tillsammans med den bedömning
som gjorts av hur angeläget det är att möjliggöra VA-försörjningen i området genom
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Bedömningen beskrivs i kapitel 5.2 Utöver
de bedömda områdena visas i kartan även vissa exploateringsområden som ligger inom
nuvarande verksamhetsområde.

5.2

Metod för bedömning av exploateringsområden med planerad bebyggelse
Områden som omfattas av planer för exploatering, främst detaljplaner, kan inte bedömas
på samma sätt som befintliga områden. Idag föreligger ingen risk för människors hälsa
eller miljö eftersom bebyggelsen inte finns än. Det faktiska behovet av VA-försörjning
uppstår när fastigheterna har blivit bebyggda och ska tas i bruk. Tiden från det att en
detaljplan är framtagen till att området är fullt bebyggt är i vissa fall osäker och kan
förändras över tid. Det är inte möjligt att idag tidsätta VA-utbyggnad till alla områden som
omfattas av detaljplaner som är pågående och inte politiskt beslutade. VA-utbyggnad till
dessa områden styr inte prioriteringsordning eller tidplan för åtgärder som beskrivs i VAutbyggnadsplanen.
Prioriteringen av hur angeläget det är att besluta hur VA-försörjningen ska lösas i
exploateringsområdet baseras på två kriterier:


Antalet fastigheter som planeras inom området



Prioritering av detaljplanens genomförande eller färdigställande

Möjligheten för VA-utbyggnad har inte bedömts för områden med planerad bebyggelse.
Frågan hanteras i samband med detaljplanearbetet och senare vid exploatering av
områdena. Områden som omfattas av planer för exploatering och som geografiskt är
placerade i närheten av VA-planområden med befintlig bebyggelse beaktas vid
utredningar om hur VA-situationen bör lösas långsiktigt i syfte att skapa
samordningsvinster. Även vid VA-utbyggnad till områden med befintlig bebyggelse
beaktas närliggande områden med planerad bebyggelse.

5.3

Resultat av bedömning av exploateringsområden med planerad bebyggelse
Resultatet av bedömningen visar en övergripande prioritering av exploateringsområdena.
Områden med hög prioritet kommer att genomföras inom snar framtid eller är av en
sådan omfattning att det är viktigt att så snart som möjligt utreda om VA-försörjningen ska
lösas om genom allmän eller enskild försörjning samt ta beslut om detta. Områden med
låg prioritet behöver också utredas, men angelägenheten för dessa områden är inte lika
stor. De bedömda exploateringsområdenas prioritet visas övergripande i tabell 2 och i
närmare detalj i tabell 3 och karta i figur 8.
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Tabell 2 Prioriteringsklass för exploateringsområden som anger hur angeläget det är att utreda hur
VA-försörjningen ska se ut i området.

Prioritet
Plan inom allmänt verksamhetsområde
Låg prioritet
Medelhög prioritet
Hög prioritet

Antal
8
65
15
20

Vilka områden med planer för exploatering som hanteras i VA-utbyggnadsplanen framgår
av VA-utbyggnadsplanens åtgärder, se kapitel 6. Övriga områden påverkas av
VA-utbyggnad till befintliga områden och hanteras i ordinarie planprocess.
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Tabell 3: Gotlands exploateringsområden.

Figur 8. Karta med Gotlands exploateringsområden
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Prioritet för att se
över VA-lösning

Nr.

Namn

Låg prioritet

p22

Eskelhem Prästgården 1:30

Medelhög prioritet

p23

FÖP Burgsvik område I

Låg prioritet

Låg prioritet

p24

FÖP Burgsvik område II

Låg prioritet

Medelhög prioritet

p25

FÖP Burgsvik område III

Låg prioritet

Othem Österby 1:229
(Cementa, vattenkrävande
industri)

Hög prioritet

p26

FÖP Burgsvik område IV

Låg prioritet

p6

Othem Strandridaregården 1
(tidigare kontor)

Låg prioritet

p27

Västerhejde 1:6

Låg prioritet

p7

Gothem Kyrkebinge 1:55
(idag planerat enskilt)

Hög prioritet

p28

FÖP Burgsvik område VI

Låg prioritet

p8

Östergarn Hallvide 1:10
(avvaktar antagande)

Hög prioritet

p29

FÖP Burgsvik område VII
verksamhet

Låg prioritet

p9

Ardre Kaupungs 1:55 och 6:1

Medelhög prioritet

p30

FÖP Burgsvik område VIII
camping

Låg prioritet

p10

Hamra Storms 2:4 (enskilt
men önskar kommunalt)

Hög prioritet

p31

FÖP Burgsvik område IX
verksamhet

Låg prioritet

p11

Fide Anderse 1:10 m.fl.
(turismområde)

Låg prioritet

p32

FÖP Burgsvik område XI

Låg prioritet

p12

Näs Drakarve 1:129
(turismområde)

Låg prioritet

p33

FÖP Burgsvik område XII

Låg prioritet

p13

Silte Kvarnåkershamn 2:1

Medelhög prioritet

p34

FÖP Storsudret område 1

Låg prioritet

p14

Sanda Runne 1:26

Medelhög prioritet

p35

FÖP Storsudret område 2

Låg prioritet

p15

Västergarn Ammor 1:42

Låg prioritet

p36

FÖP Storsudret område 3

Plan inom befintligt VO

p16

Tofta Krokstäde 1:38

Låg prioritet

p37

FÖP Storsudret komplettering
norra

p17

Tofta Krokstäde 1:51

Låg prioritet

p38

Visby kv Brodösen

p18

Tofta Sallmunds 4:1
(turismområde och
bostäder)

Hög prioritet

p39

Visby kv Ljuset och lyktan

Hög prioritet

p19

Tofta Kroks 2:1

Låg prioritet

p40

Visby Leva 1:9 (verksamheter)

Hög prioritet

p20

Tofta Bjärs 3:11

Låg prioritet

p41

Visby Visborg 1:16 m.fl.

Hög prioritet

p21

Tofta Solbacka 1:1

Låg prioritet

p42

Visborg Strukturplan etapp 2

Hög prioritet

Nr.

Namn

p1

Bunge Kronhagen 3:61 och
3:57

p2

Hangvar Ire 1:188 (Vill ha
enskilt)

p3

Stenkyrka Austergårds

p4

Väskinde Butter 6:22
(turismområde)

p5

Prioritet för att se över
VA-lösning
Medelhög prioritet

Låg prioritet
Medelhög prioritet

Nr.

Namn

p43

Visborg Strukturplan
(komplettering inom
verksamhetsområde)

p44

Visby Dovhjorten

Prioritet för att se
över VA-lösning

Nr.

Namn

Prioritet för att se
över VA-lösning

Hög prioritet

p63

Gluggutredning (Visby)
område 3

Plan inom befintligt
VO

p64

Gluggutredning (Visby)
område 6

Låg prioritet

Plan inom befintligt
VO

Nr.

Namn

p83

Program Tofta område 4

p84

Prioritet för att se
över VA-lösning

Prioritet för att se över
VA-lösning

Nr.

Namn

Låg prioritet

p101

FÖP Katthammarsvik område IV

Låg prioritet

Program Tofta område 5

Låg prioritet

p102

FÖP Fårösund område 1

Låg prioritet

p85

Program Tofta område 6

Låg prioritet

p103

FÖP Fårösund område 2

Låg prioritet

p86

Program Tofta område 7

Låg prioritet

p104

FÖP Dalhem område A

Låg prioritet

Låg prioritet

p87

Program Tofta område 8

Låg prioritet

p105

FÖP Dalhem område B

Låg prioritet

p45

Visby Ordboken

Medelhög prioritet

p65

Gluggutredning (Visby)
område 9

p46

Visby Pipdånen 5 och 6

Medelhög prioritet

p66

Gluggutredning (Visby)
område 11

Låg prioritet

p88

Program Västergarnsområdet
område 1

Låg prioritet

p106

FÖP Dalhem område C

Låg prioritet

p47

Visby Järnvägen 5–8

Hög prioritet

p67

Gluggutredning (Visby)
område 15

Låg prioritet

p89

Program Västergarnsområdet
område 2

Låg prioritet

p107

FÖP Dalhem område D

Låg prioritet

p48

Visby Järnvägen 4

Medelhög prioritet

p68

Gluggutredning (Visby)
område 16

Låg prioritet

p90

Program Västergarnsområdet
område 3

Låg prioritet

p108

FÖP Ronehamn område A & B

Låg prioritet

p49

Visby Järnvägen 2,3 m.fl.

Hög prioritet

p69

Gluggutredning (Visby)
område 17

Hög prioritet

p91

Program Eksta Fröjel område
1

Låg prioritet

p109

FÖP Fårö, område 1

Hög prioritet

p50

Visby Asken 2 hotell

Medelhög prioritet

p70

Gluggutredning (Visby)
område 25

Låg prioritet

p92

Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 3

Hög prioritet

p110

Planprogram Fårö (FÖP Fårö,
område 10)

Hög prioritet

p51

Visby Björnen 1 och 2

Plan inom befintligt
VO

p71

FÖP Visby område 1
(industrimark)

Låg prioritet
p93

Låg prioritet

p111

FÖP Fårö område 2

Hög prioritet

Låg prioritet

Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 4

Låg prioritet

p94

Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 5

Låg prioritet

p112

Program Fårö Dämba 1:45
Klintsbrovik

Hög prioritet

p95

Program Lickershamn

Låg prioritet

p113

Kyrkviken (LIS-område, del av
FÖP Fårö)

Hög prioritet

p96

Program Ireviken

Hög prioritet

p114

Planprogram, del av
Sudersandsområdet (del av FÖP
Fårö)

Hög prioritet

p97

Program Rute st Valle

Låg prioritet

p98

FÖP Katthammarsvik område I

Låg prioritet

Plan inom befintligt
VO

p99

FÖP Katthammarsvik område
II

Låg prioritet

p100

FÖP Katthammarsvik område
III

Låg prioritet

Låg prioritet

p72

FÖP Visby område 2
(kontor/industri)

Visby Trasten 5

Medelhög prioritet

p73

FÖP Visby område 3

Visby Russet 2

Låg prioritet

p74

FÖP Visby område 4 (handel
bostäder)

Plan inom befintligt
VO

FÖP Visby område 5

Plan inom befintligt
VO

p52

Visby Tärnan

p53
p54

p55

p56

Visby Melonen 4
Visby telefonen 4
(verksamheter)

Låg prioritet

Medelhög prioritet

p75

p76

Program Klintehamn

Hög prioritet

p57

Visby Torslunden Program

Låg prioritet

p77

Program Hamnen-KopparsvikHolmen (verksamheter)

p58

Visby Bergbetningen

Låg prioritet

p78

Program Östercentrum
(bostäder centrumändamål)

p59

Visby Snäckgärdet 1:28
(turismområde)

Medelhög prioritet

p79

Program Västerhejdeområdet

Hög prioritet

p60

Visby Fänriken
(vårdbostäder)

Plan inom befintligt
VO

p80

Program Tofta område 1

Hög prioritet

p61

Lokrume Nyplings 1:8

Medelhög prioritet

p81

Program Tofta område 2

Låg prioritet

p62

Visby Sotaren (ny
verksamhet 75 000 kvm)

Hög prioritet

p82

Program Tofta område 3

Låg prioritet
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Hög prioritet

6

Åtgärder för VA- utbyggnad i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för
VA-försörjning på Gotland år 2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med
dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För att utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till
att visionen uppnås behöver åtgärder utföras.
I den del av VA-planen som benämns Plan för enskild VA-försörjning för Region Gotland
hanteras åtgärder inom VA-bevakningsområden och Enskilt VA-område. I dessa
områden är bebyggelsen relativt tät. VA-försörjningen är enskild och förutses även
fortsättningsvis vara det.
Övergripande åtgärder visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för
genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där
precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För
åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall.
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte
kommer att vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare,
markeras med raster.
Åtgärder som handlar om att ansluta VA-utbyggnadsområden till den allmänna
VA-anläggningen förutsätter att det finns kapacitet att ansluta fler abonnenter. Där
åtgärder krävs för att förbättra den allmänna VA-anläggningen innan fler anslutningar är
möjliga föreslås VA-utbyggnad ske först efter åtgärder har vidtagits i vattentäkter,
vattenverk och/eller avloppsreningsanläggningar.
VA-utbyggnad till områden med kommande detaljplaner, där allmän VA-försörjning
bedöms bli aktuellt, är i grunden lägre prioriterat än att säkerställa VA-försörjning i
befintlig bebyggelse. Det är fördelaktigt både utifrån ett ekonomiskt och tekniskt
perspektiv att samordna VA-utbyggnad inom ett geografiskt område. På flera platser
föreslås därför att VA-utbyggnad i detaljplaneområden sker parallellt med utbyggnad till
VA-planområden. I vilken ordning de specifika områdena i ett VA-utbyggnadsstråk
ansluts till allmän VA-försörjning påverkas av ledningstekniska förutsättningar och av hur
angeläget en anslutning är.
Om ytterligare områden ska anslutas den allmänna VA-anläggningen kan det påverka
beslut om hur vattentäkter, vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk ska
utvecklas. Av denna anledning prioriteras klargörande kring VA-utredningsområden som
ligger i anslutning till VA-anläggningar där beslut behöver fattas om hur den allmänna
VA-anläggningen ska utvecklas. Ju mer angeläget ett beslut är, och ju större påverkan
ytterligare anslutningar kan ha för beslutet, desto tidigare behöver åtgärd göras för att
klargöra om VA-utredningsområdet ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen eller
även fortsättningsvis utvecklas med enskild VA-försörjning.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna
visas i figur 9.
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Tidsintervall för uppstart av projekt
2018-2020
År 1

2021-2024

2025-2029

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd A

2030-

Åtgärd E
Åtgärd C

2019-2021
År 2

2022-2025

Åtgärd A

2026-2030
Åtgärd D

Åtgärd C
Åtgärd B
2020-2022
År 3

2031-

Åtgärd F
Åtgärd E

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd C
Åtgärd B
Åtgärd D

Figur 9: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1,2 och 3

En övergripande beskrivning av hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bedöms bidra till en
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 följer tabell 4 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.
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Tabell 4: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i VA-utbyggnadsplan bidrar till en utveckling i
linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030

Hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bidrar till
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1

Boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska veta
var VA-försörjningen
ska vara enskild och
var den ska vara
allmän

Tydliggörande av i vilken form VA-försörjningen ska
utvecklas i områden som idag har enskild VAförsörjning är fokus i VA-utbyggnadsplanens alla
åtgärder. Det hjälper såväl Region Gotland som den
enskilde fastighetsägaren att förstå vilka
förväntningar som är rimliga och var ansvaret ligger
för att utveckla VA-försörjningen.

Strategi 2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

Klargörande av hur VA-försörjningen ska utvecklas i
områden som idag har enskild VA-försörjning visar
var Region Gotland har ett ansvar att säkerställa en
robust försörjning av dricksvatten och var detta
ansvar även fortsatt ligger på den enskilde
fastighetsägaren.

Strategi 3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet
och vårda
recipienterna

Åtgärderna i VA-utbyggnadsplanen beaktar inte
hanteringen av dagvatten i områden med enskild VAförsörjning. Vid anslutning av nya områden till den
allmänna VA-anläggningen görs en utredning om
även dagvattenhanteringen ska omfattas av den
allmänna VA-anläggningen.

Strategi 4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna
om Gotlands
vattenresurser.

Vid utredning av hur VA-försörjningen ska lösas i
områden där det kan finnas behov av en utveckling
beaktas både anslutning till den allmänna VAanläggningen och utveckling genom en annan form
av enskild VA-anläggning, till exempel
gemensamhetsanläggning. Oavsett i vilken form VAförsörjningen ska utvecklas är kretsloppsanpassning
och den naturliga vattenbalanser frågor som ska
belysas.

Strategi 5

Region Gotland ska
fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara
beslut avseende
dricksvatten,
spillvatten och
dagvatten.

En stor del av åtgärderna handlar om att göra
utredningar för att skapa ett välgrundat
beslutsunderlag om vad som är den mest lämpliga
utvecklingen av VA-försörjningen i områden som
idag har enskild VA-försörjning. Det handlar här om
att beakta VA-kollektivets ekonomiska intresse och
ansvar, den enskildes behov liksom naturens
förutsättningar.

Strategi 6

Region Gotland ska
ha god
kommunikation om
dricksvatten,
spillvatten och
dagvatten.

VA-utbyggnadsplanens indelning i olika typer av VAplanområden och fortsatt arbete för att klargöra
förutsättningarna i de områden som benämns VAutredningsområden är en grundförutsättning för att
kunna ha en tydlig och sammanhållen
kommunikation både intern och externt. Det skapar
en tydlighet i vilka förväntningar den enskilde
fastighetsägaren kan ha på sin VA-försörjning.
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6.1

Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 5 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som
anges i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av
dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.
Tabell 5: Uppskattade kostnader för genomförande av de åtgärder som anges i VA-utbyggnadsplan
för Region Gotland 2018 fördelade på respektive tidsperiod.

VA-utbyggnadsplan
(ej reviderad)
Uppskattad kostnad (tkr) för
åtgärder under perioden (exkl
åtgärder som samlas i VAplanens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

Prel.
utfall
20182020

20212022

20232024

20252029

850

23175

23175

32050

2030- Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad
(tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl
pågående projekt)

150
5
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8

8

6

0

0,2

Uppdateringsmånad: 2022-02

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

VA-utbyggnadsplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

VUP

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till följande VA-planområden på Fårö: 4. Suderhagen/Ekeviken, 6. Sudersand 2.
1 Utredning av VA-försörjningen på Fårö område 1–8 & 10–12 kan medföra
VA-utbyggnad i ett större stråk än område 4 och 6.

VUP

2

VUP

3 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 30. Väskinde Butter.

VUP

4

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 34. Visby Snäckgärdet samt områden för planerad exploatering:
p58. Visby Bergbetningen.

VUP

5

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 41 Åminne samt område för planerad exploatering p7. Gothem
Kyrkbinge 1:55, Åminne camping.

VUP

6

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 71. Katthammarsvik östra samt områden för planerad
exploatering p8. Östergarn Hallvide 1:10 och p101. FÖP Katthammarsvik område IV

VUP

7

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 83. Ljugarn samt område för planerad exploatering p9. Ardre
Kaupungs 1:55 och 6:1.

VUP

8

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 86. Sandhamn samt område för planerad exploatering p91.
Planprogram Eksta-Fröjelkusten område 1.

VUP

9 Beslut om verksamhetsområde för respektive VA-utbyggnadsområde.

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 13. Fårösund samt områden för planerad exploatering: p1.
Bunge Kronhagen 3:61 och 3:57, p102. FÖP Fårösund, område 1 och p103. FÖP Fårösund område 2.

Samlad utredning av hur VA-försörjningen på Fårö ska tillgodoses och utvecklas. Närliggande VA-planområden 4 och 6 är
VA-utbyggnadsområden vilket beaktas vid utredningen. Omfattar
VUP 10
VA-planområdena 1. Bohakasandet, 2. Skär, 3. Fifang, 5. Sudersand 1, 7. Vinor, 8. Stora Gasmora, 10.
Mölnor, 11. Verkegards och 12. Ödehoburga.
Samlad utredning av hur VA-försörjningen mellan Fårösund och Slite ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VAVUP 11 planområdena (15. Rute Risungs,17. Rute Alvans, 19. Hellvi Malms, 23. Hellvi Vivlings,
26. Lärbo Skärsudden och 27. Hide samt område för planerad exploatering p97. Planprogram Rute stora Valle.
VUP 12

Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Visby ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 37.
Bro Tors, 38. Lokrume Stora Hammars samt område för planerad exploatering p61. Lokrume Nyplings 1:8.
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Planerat ej påbörjat
Påbörjat följer plan

VA-utbyggnadsplan: Åtgärder

Tidplan

Påbörjat följer ej plan
Ej påbörjat, försenat
Klart

Löpnummer

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov")

2021-2022

VUP 13 Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 53. Hörsne ska tillgodoses och utvecklas.
VUP 14 Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 55. Stenkumla Bertels ska tillgodoses och ut- vecklas.
VUP 15

Samlad utredning av hur VA-försörjningen sydost om Roma ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 58.
Halla Broe, 62. Halla Hallegårde, 68. Vänge Nickarve och 69. Vänge Hägvalds

Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Tofta ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena (59.
Eskelhem Bringsarve, 63. Eskelhem Prästgården & 67. Västergarn lilla Mafrids samt områden för planerad exploatering
VUP 16
p22. Eskelhem Prästgården 1:30. Utmed kusten vid Tofta finns ett stort antal ytterligare planområden, p14-p21 och p80p90, som också behöver beaktas vid utredning i området (namn på dessa planer framgår av figur 8)
VUP 17

Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 80. Ardre Kaupungs ska tillgodoses och utveck- las. Eventuellt kan
område för planerad exploatering (p9) inkluderas i samma utredning.

VUP 18

Samlad utredning av hur VA-försörjningen vid Hörte ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 95. Burs
Bondarve, 97. När Hemmor samt 98. Krakstädar
Nya uppdrag 2018 o 2019

VUP 19 Hideviken utbyggnad VA, Enligt beslut länsstyrelsen klart 2028
VUP 20 Stånga Strömma, VO utbyggnad avlopp
Nya uppdrag 2020
VUP

21

Utökning av VO för Öja Olovs m fl enligt beslut från Länsstyrelse (senast 2023)
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2023-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress
62181 Visby
Tel 0498-269 00 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/479
14 mars 2022

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Överlåtelse av arrendetomt inom Visby Österby 1:1
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av
arrendetomt, del av Visby Österby 1:1, till en köpeskilling om 550 000 kronor och
med villkor i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslöt 2021-09-15 §175 att godkänna en avsiktsförklaring
gällande överlåtelse av arrendetomt till nuvarande arrendator. Parterna ska enligt
avtalet tillsammans verka för en överlåtelse av bostadsarrendetomten till arrendatorn.
En marknadsvärdering ska läggas till grund för köpeskillingen och området ska
avstyckas innan överlåtelse sker.
En marknadsvärdering har utförts som ger ett värde på 550 000 kronor med
förutsättningen att säljaren står för avstyckningskostnader. Köpekontrakt är upprättat
och godkänt av arrendatorn. Ansökan om avstyckning finns hos lantmäteriet och
avvaktar handläggare.
Arrendatorn förvärvade bostadshuset och övriga byggnader på arrendestället 2007
och övertog därmed det pågående arrendeavtalet som löper i femåriga intervaller.
Arrendeavtalet upprättades ursprungligen 1994, omfattar ca 2 400 kvm och
ändamålet är enligt avtalet fritidsboende. Arrendeavgiften för 2021 är 2 868 kronor.
Arrendatorn fick 2010 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning. In- och utfart
till arrendetomten sker via en mindre väg på Visby Österby 1:1.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/479

Arrendeområdet markerat med rött, infartsvägen är grön.

Visby Österby 1:1 omfattar 167 ha och ingår i primärt vattenskyddsområde.
En eventuell försäljning har samråtts med VA-avdelningen. De motsätter sig inte
överlåtelse men påpekar att byggnaderna ej kan anslutas till regionens VA-nät på
grund av långt avstånd. I skrivelsen upplyser VA-avdelningen även om läget inom
primärt vattenskyddsområde med de särskilda föreskrifter som råder.
Bedömning

Avstyckning och överlåtelse avser befintliga byggnader och klargör ansvar och
framtida förutsättningar för de berörda. Byggnaderna och platsen är lämplig för
fritidsboende. Regionens ändamål med att äga fastigheten som markreserv och att
säkerställa vattenskyddsområdet, påverkas inte av överlåtelsen.
Barn- och genusperspektiv – påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – arrendeavgiften ligger långt ifrån regionens krav
på avkastning på tomtmarkens marknadsvärde. På mycket lång sikt är det möjligt att
höja avgälden men en anpassning måste ske med hänsyn till avtalsperioden (5 år) och
kunna styrkas med marknadsnivån i området. Nuvarande upplåtelse ger inget
överskott till regionen. En försäljning ger en nettointäkt efter avdrag av egna
kostnader för överlåtelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-03-15
Köpekontrakt signerat köpare 2022-02-20
Värdeutlåtande 2022-01-18
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/479

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jyrki Vainio, enhetschef

Ärende TN 2022/1039
Datum 23 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Utredning Framtidens Kollektivtrafik på Gotland
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen

Sammanfattning

Under senhösten 2021 fick Ramboll uppdrag från teknikförvaltningen att ta
fram utredning omfattande framtidens kollektivtrafik på Gotland. Uppdraget
har genomförts med utgångspunkt från ett blankt papper för
kollektivtrafiksystemet på Gotland, detta istället för att utgå från dagens
kollektivtrafik.
Bakgrund
Kollektivtrafiken på Gotland har under lång tid stått inför ekonomiska
utmaningar och som i många andra regioner drabbats hårt av pandemin. Detta
har lett till stora resandeminskningar, som inneburit en kraftigt försämrad
ekonomi för regionens kollektivtrafik. Vid sidan av detta har vi en
underliggande utmaning i ett lågt nyttjande av vår kollektivtrafik i jämförelse
med andra regioner. Regionen strävar efter att öka andelen
kollektivtrafikresenärer och antalet hållbara transporter. Detta uppdrag utreder
hur den linjelagda och särskilda kollektivtrafiken (skolskjutsarna) samt
nuvarande närtrafiklösningen kan utformas på ett så ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt som möjligt för att öka andelen hållbara transporter i
regionen.
Mål
”Framtidens kollektivtrafik på Gotland” presenterar en strategisk plan över hur
kollektivtrafiken bättre kan motsvara de behov och den potential som finns på
Gotland. Hänsyn tas till de ekonomiska ramarna som medges i underlag och
diskussioner med Regionen. Den strategiska planen ska leda till att fler
gotlänningar väljer hållbara transportmedel utifrån sina egna förutsättningar.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/1039
Sida 2 (2)

Syfte
Utredningen beskriver en strategi för hur kollektivtrafiken på Gotland kan bli
mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Utredningen beskriver även hur
kollektivtrafiken på en övergripande nivå kan förändras för att uppnå ett så
stort kollektivtrafikresande som möjligt, inom de ekonomiska ramar som finns.
Utredningen omfattar all samhällsbetald kollektivtrafik på Gotland, i form av
allmän linjetrafik, närtrafik och skolskjuts. Den framtagna rapporten som kan
användas som en strategisk plan för utvecklingen av framtidens kollektivtrafik
på Gotland inbegriper även en rad andra aspekter för att nå målet som ex
behovet av ”infartsparkeringar” och beteendeförändringar.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att utredningen väl svara mot de förväntningar och
anvisningar som givits till uppdragstagaren för genomförande av uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TN 2022/1039

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ewa Svedare Riddaregard, handläggare

Ärende TN 2019/194
Datum 15 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Tekniska nämnden

Sällskapsdjur i färdtjänstfordon
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ändra färdtjänstbestämmelserna till att alla
husdjur ska vistas i bagageutrymmet under färd.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2019-10-24 § 210 att:
1. De fordon som finns anpassade för att transportera hundar ska även kunna
användas för sällskapsdjur med prioritet i turordning för ledar- och
rehabhund.
2. Beslutet ska utvärderas ett år efter införandet, enligt Isabel Enströms (MP)
yrkande.
Det har nu gått mer än 2 år sen detta beslut tog. Utvärderingen har inte
genomförts på grund av den pågående pandemin och att efterfrågan på resor
med husdjur har varit minimalt under samt att större delen av dem som åkt har
haft ensamåkning.
Under perioden fram till november 2021 upplever teknikförvaltningen att allt
har fungerat bra de få gånger det husdjur åkt med i bilarna. Däremot upplever
teknikförvaltningen att under de senaste månaderna att det varit ett ökat antal
resande med husdjur och att det har blivit diskussioner om var i bilarna
husdjuren ska transporteras. Detta har medfört att samplaneringen av kunder
inte har kunnat genomföras på ett tillfredställande sätt eftersom hundarna har
vistats inne i bilen i sätet och där upptagit en plats. Teknikförvaltningen
rekommenderar att färdtjänstbestämmelserna förtydligas och beskriver hur och
var i bilarna husdjuren ska transporteras.
Ärendebeskrivning

Då teknikförvaltningen har fått många samtal och diskussioner med kunder
under de senaste månaderna om var och hur hundarna ska placeras i bilarna
upplevs det att det behövs ett förtydligande i bestämmelserna för färdtjänst.
Enligt jordbruksverkets rekommendationer står det:
När du transporterar enstaka hundar i din bil ska du se till att de transporteras på ett
säkert sätt.
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Du kan transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt
över den under hela transporten.
Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten.
Därför måste du se till att hunden är säkrad vid inbromsning, till exempel genom
att använda transsportbur, lastgaller eller säkerhetsbälte som är anpassat för
hundar.
Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska den vara utformad och
placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada
den.

Region Gotland har i uppdrag att utföra samhällsbetalda transporter där
färdtjänst, sjukresor, skolresor, förvaltningsresor och närtrafik ska samplaneras
i fordonen. I nuvarande avtal med transportören finns det ett antal bilar som
har godkända lastgaller i sina bilar. I kommande avtal med ny transportör från
1 juli 2022 har alla personbilar godkänt lastgaller för transport av husdjur. För
att kunna samplanera så bra som möjligt så bör alla husdjur placeras i
bagageutrymmet under transporten. Det innebär också att de platser som finns
i baksäte och framsäte för persontransporter kan nyttjas, istället för att till
exempel en hund ska ta upp en sittplats i bilen. En ändring medför att
teknikförvaltningen kan samplanera på ett bättre sätt.
Teknikförvaltningen har i dag återkommande problem med att kunder inte får
åka när de önskar på grund av att det är svårt att samplanera resorna, det gäller
även resor när inte husdjur finns med i bilen. För att underlätta platstillgången
när husdjur medföljer bör åtgärder vidtas för att ha så många platser som
möjligt inne i bilarna lediga för resenärer.
Bedömning

Förtydligas regelverket att husdjur ska transporteras i bagageutrymme i
personbilarna och inte i sätet så ökar bilarnas kapacitet gällande antal lediga
platser. Husdjuren kommer att få tillgång till hela bagageutrymmet, inga andra
hjälpmedel samkörs med husdjuren. Det innebär att regionen kan maximera
kapaciteten på bilarna och att samplanering av resenärer kan genomföras på ett
bra sätt. Förslaget på ändring följer rekommendationerna från Jordbruksverket.
Teknikförvaltningen planerar att ha ca 5 av personbilarna som kör
samhällsbetalda transporter som också åtar sig att transportera
husdjur/hundar. Det innebär att resten av de upphandlade transporterna finns
till förfogande för personer som är allergiska mot pälsdjur.
Barn o genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Gör tekniska nämnden denna ändring i
färdtjänstbestämmelserna så kommer det tydliggöra vad som gäller och
transporterna kan samplaneras på ett effektivare sätt och medför också att
teknikförvaltningens kostnader för färdtjänsten minskar.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-10-24 § 210
Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen daterad 2022-03-15

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 210

TN § 210

Sällskapsdjur i färdtjänstfordon

TN 2019/194
TN AU § 175

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. De fordon som finns avpassade för att transportera hundar ska även kunna
användas för sällskapsdjur med prioritet i turordning för ledar- och rehabhund.
2. Beslutet ska utvärderas ett år efter införandet, enligt Isabel Enströms (MP)
yrkande.

Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU § 69) återremitterade ärendet för vidare
utredning. TNAU påtalade även behovet av ett system som tillåter att både personer
med allergier och personer i behov av sällskapsdjur skall kunna använda sig av
färdtjänst.
I tekniska nämndens nuvarande reglemente har det inte på ett tydligt sätt klargjorts
hur medtagande av sällskapsdjur skall behandlas. Reglementet behöver ändras för att
bringa klarhet i ärendet och för att kunna informera både resenären och
transportören om de faktiska förhållandena.
Jordbruksverket skriver följande i sina rekommendationer:
”Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de
transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet
på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte
riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Du måste se till att
hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller
säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.”
Polismyndigheten informerar att de kan bötfälla den som inte följer
rekommendationen med 1 500 SEK.
Kommuner i Sverige har olika regler och flertalet av dem har beslutat att inte tillåta
sällskapsdjur i färdtjänstfordon. Samtliga kommuner gör undantag för ledarhund och
rehabiliteringshund.
Transportören har idag ingen utrustning för att kunna säkerställa transport av
sällskapsdjur i sina färdtjänstfordon.
Att beakta
Idag finns det inga fordon som är dedikerade till att transportera sällskapsdjur vilket
medför att samtliga fordon kan ha ett uppdrag där sällskapsdjur ingår.
1 (4)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 210

Att tillåta sällskapsdjur i färdtjänstbilar innebär risk för de resenärer som är allergiska
mot dessa.
Det är orimligt att ställa krav på transportören att ha utrustning i sina bilar för
samtliga typer av sällskapsdjur.
Regionen kan inte ha ett regelverk som uppmuntrar eller underlättar till brott mot
andra myndigheters bestämmelser eller rekommendationer.
Färdtjänstfordon är avsedda för persontransporter inte för att transportera
sällskapsdjur.
Tekniska nämndens reglemente bör avspegla reglementen i övriga landet.
Bedömning

Kollektivtrafikenheten anser att nuvarande oklarhet åtgärdas genom att vi klargör hur
sällskapshund ska betraktas inom färdtjänsten. Alternativen är enligt följande:
Teknikförvaltningen tillåter inte sällskapsdjur i färdtjänstfordon och har ett undantag
för ledarhund och rehabiliteringshund, vilka också betraktas som hjälpmedel, där vi
också förordar användandet av något av Jordbruksverket rekommenderade sätt att
säkerställa transporten av hund i bilen.
Teknikförvaltningen tillåter sällskapsdjur i färdtjänstfordon med kravet på att de skall
vara säkrade under transporten och djurägaren är ansvarig för att tillhandahålla
utrustning för detta i enlighet med rekommendation från Jordbruksverket.
Konsekvenser för alternativen:
Alternativ 1
Ett fåtal fordon kan dediceras för transport av ledarhund och rehabiliteringshund
(finns 4 stycken på Gotland idag) vilket innebär att risken för de resenärer som är
allergiska mot dessa minimeras eller undanröjs. Detta skulle innebära att vi troligtvis
kan genomföra förändringen utan att behöva utöka antalet fordon inom färdtjänsten.
Planeringen av körningar kan genomföras utan större olägenhet för övriga resenärer
gällande väntetider eller tillgänglighet.
Alternativ 2
Om man tillåter medtagande av sällskapsdjur i färdtjänsten kan resenären, med rätt,
hävda att alla typer av sällskapsdjur skall kunna följa med på resan. Detta innebär
även att ett djur åt gången kan transporteras i varje bil.
Ett system som säkerställer att de som är allergiska mot sällskapsdjur skall kunna
nyttja färdtjänsten måste tas fram. Exempelvis dedicerade fordon för allergiker tas
fram där vi kan säkerställa att inga djur har varit i fordonet.
Konsekvensen av detta blir att väntetiderna ökar och tillgängligheten minskar samt
att fler fordon måste tillföras färdtjänsten.
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Kollektivtrafikenheten förordar
Alternativ 1 med hänsyn tagen till andra resenärer, övriga omständigheter enligt ovan.
Vem kommer att beröras och hur
Alternativ 1
Samtliga färdtjänstresenärer som idag vill ta med sig sällskapsdjur kommer att beröras
av detta med undantag för ledarhund och rehabiliteringshund.
Detta kan upplevas som orättvist att inte kunna ta med sig sällskapsdjur i
färdtjänstbilen, men med hänsyn tagen till omständigheter och övriga resenärer
upplever vi att detta är minsta möjliga begränsning som kan införas utan att
kostnader ökar för Regionen.
Alternativ 2
Samtliga färdtjänstresenärer som idag vill ta med sig sällskapsdjur behöver införskaffa
utrustning för att säkerställa att Jordbruksverkets rekommendation för transport av
sällskapsdjur i fordon efterlevs.
Färdtjänstresenären får längre väntetider och sämre tillgänglighet.
Regionen får högre kostnader för färdtjänsten på grund av att fler djur inte kan
transporteras i samma fordon. Vi får fler resenärer som ensamåker med sitt
sällskapsdjur.
Barn- och genusperspektiv
Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
övriga resenärers möjlighet att använda tjänsten. Om man tillåter sällskapsdjur i
allmänhet i färdtjänsten riskerar vi att de övriga resenärer drabbas av längre
väntetider och sämre tillgänglighet.
Landsbygdsperspektiv
Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
övriga resenärers möjlighet att använda tjänsten. Om man tillåter sällskapsdjur i
allmänhet i färdtjänsten riskerar vi att de övriga resenärer drabbas av längre
väntetider och sämre tillgänglighet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
ekonomiska förutsättningarna för regionen. Om man tillåter sällskapsdjur i allmänhet
i färdtjänsten riskerar vi att regionens kostnader för färdtjänst ökar enligt ovan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio.
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Yrkanden:
Isabel Enström (MP) yrkar på att
1. De fordon som finns avpassade för att transportera hundar ska även kunna
användas för sällskapsdjur med prioritet i turordning för ledar- och rehabhund.
2. Beslutet ska utvärderas ett år efter införandet.
Lars Engelbrektsson (SD) och Per Edman (V) instämmer i Isabel Enströms (MP)
yrkande.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Isabel Enströms (MP)
yrkande och finner att Isabel Enströms yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande enligt Eva Gahnströms (C) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-12
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8 mars 2022

Ewa Svedare Riddaregard

Ändring av betalsätt på resor gällande färdtjänst annan
kommun/län
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ändra betalsätt för färdtjänstresor på fastlandet.
Sammanfattning

Enligt färdtjänstbestämmelserna på Gotland så har de som fått tillstånd för färdtjänst
även möjlighet att erhålla biljetter för färdtjänstresor på fastlandet. Biljetterna gäller
för en sammanhängande resa på max 9 mil. En egenavgift tas ut för varje påbörjat 3milsintervall, egenavgiften faktureras i efterhand till kund. Biljetterna beställs från
leverantören och Teknikförvaltningen skickar ut biljetter som kunden använder som
betalning vid resa, det vill säga åker resenären på kredit. Har kund åkt längre en 9 mil
faktureras den faktiska kostnaden överstigande 9 mil.
Kollektivtrafikenheten önskar en ändring av betalsätt till att kunderna betalar kontant
eller med kontokort direkt i fordonet, skickar in kvittot till Region Gotland som i sin
tur utbetalar beloppet där egenavgiften är avräknad. Det blir då samma hantering
som för riksfärdtjänsten. Förslag på ändring är framtaget på grund av att
teknikförvaltningen har problem med att leverantörens faktureringsunderlag inte är
komplett, adresser och km saknas ofta samt att kunder inte betalar sina avgifter etc.
Funkisam har tagit del av teknikförvaltningens förslag till ändring av betalsätt och
ställer sig bakom förslaget, dock kommer det eventuellt att vara några av deras
medlemmar som kommer ha svårt att lägga ut pengar för sina resor. Men fördelarna
med förslaget överväger detta.
Ärendebeskrivning

Nuläge:


Kund måste beställa sina biljetter minst 7 dagar före sin resa, vilket gör att
kund inte kan göra spontanresor utan måste alltid planera sin resa till/på
fastlandet.



Region Gotland får enligt lag inte agera bank men detta görs när kund åker
över 9 mil, eftersom det inte går att ställa om i bilen när resenären åkt på
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kredit (biljett) en del av resan. Det går heller inte att stanna bilen och starta en
ny resa på plats enligt leverantören det vill säga taxibolaget.


Teknikförvaltningen har svårt att få korrekta underlag av nuvarande
leverantör vart resorna har gått mellan vilka platser, antal km etc.
Teknikförvaltningen har påtalat problemet för leverantören men hittills inte
fått någon rätsida på problemet. För att kunna fakturera kund rätt egenavgift
måste dessa underlag vara korrekta. Från början när avtalet skrevs (1999)
med Taxi020 så fick vi korrekt underlag men sen blev taxibolaget uppköpt av
annan leverantör och tyvärr fungerar det inte alls sen dess.



Det förekommer att kund inte betalar sina fakturor till Region Gotland,
gällande denna typ av resor. Det innebär att Region Gotland i de fallen får stå
för kostnaden för kunds resa (egenavgiften) samt den faktiska kostnaden som
överstiger 9 mil.



Taxicheckarna är en värdehandling, det kan finnas en risk att obehöriga får
tag i dem och utnyttjar checkarna. Har det då inte gjorts en förslutanmälan
från kund så kan kund bli återbetalningsskyldig för resor de inte gjort.



Mycket arbetstid läggs ner varje månad för dessa resor för att reda upp var,
när och hur kund har rest och skapande av underlag för fakturering samt
påminnelser.

Förslag till ändring:


Teknikförvaltningen inför samma regelverk som för riksfärdtjänsten, det vill
säga att resenären betalar sina resor direkt i bilen och skickar sen in kvittot till
Teknikförvaltningen som ersätter allt utom egenavgiften. Det fungerar bra på
riksfärdtjänsten och teknikförvaltningen hoppas att det ska fungera lika bra
med färdtjänstresorna på fastlandet.



Kund får mer valfrihet med sina resor eftersom de kan åka med vilket
taxibolag som helst.



Kund kan göra spontanresor till fastlandet utan att behöva boka biljetter 7
dagar innan.

Bedömning

Ingen ändring av regelverket görs, 9 mil kommer även fortsättningsvis att gälla.
Kund betalar sin resa kontant eller med kontokort i bilen, skickar in kvittot till
Teknikförvaltningen och får utbetalt ersättningen (med avdrag för egenavgiften)
direkt in på sitt konto.
Region Gotland ska inte agera bank vilket görs idag, då kund åker längre en 9 mil.
Med förslaget minimeras risken för att resenärer får skulder som inte kan betalas.
Risken för att checkarna, som är en värdehandling hamnar i orätta händer minimeras.
Handläggarna behöver inte lägga ner tid till att reda upp i underlag från leverantör
vilken kund som åkt vart etc utan handläggarna kan nyttja sin tid till annat inom
verksamheten.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om betalsättet ändras från biljetter till kontant
betalning i taxibilarna innebär det att Region Gotland inte behöver agera bank.
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Teknikförvaltningen behöver heller inte ha några kundfakturor som ligger på
betalningspåminnelse eller inkasso när det gäller dessa resor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-03-08

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Mottagare
Tekniska nämnden

Motion. Fria resor även till förebyggande vård
Förlag till beslut

1. Tekniska nämnden avslår motionen gällande sjukresor för
förebyggande vård med upphandlade fordon för samhällsbetalda
transporter.
2. Tekniska nämnden bifaller motionen att gälla avgiftsfria sjukresor på
kollektivtrafiken mot uppvisande av kallelse för resor till-och från
screeningverksamhet och besök till- och från vaccinationer för
säsongsinfluensa och pneumokocker.

Sammanfattning

En motion gällande fria resor även till förebyggande vård har inkommit från
Feministiskt Initiativ 31 oktober 2021. Motionären skriver att reseersättning
ges för resor till och från sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande
behandling vid lasarettet, psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata
vårdcentraler, till vissa privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter
som på remiss utför medicinsk fotvård förutsatt att praktikerna har ett avtal
med Region Gotland. Motionären vill att även resor till förebyggande vård,
permissions- och överflyttningsresor ska vara ersättningsgrundande.
Tekniska nämnden har på sitt möte 9 februari 2022 beslutat att återremittera
ärendet till Teknikförvaltningen samt också till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för vidare utredning om gratis kollektivtrafik till
förebyggande vård. Ärendet ska tas upp i både Tekniska Nämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden i april.
Hälso- och sjukvården debiterar i dag ingen vårdavgift för
screeningverksamhet samt vaccinationer för säsongsinfluensa och
pneumokocker.
Teknikförvaltningens förslag är att resor till förebyggande hälsovård i form av
screeningverksamhet och vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker
ska kunna ske avgiftsfritt på kollektivtrafikens bussar.
Ärendebeskrivning

Region Gotland följer Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresa.
Motionären vill att förutom förebyggande vård även fria sjukresor ska gälla för
permissonsresor samt överflyttningsresor.
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Permissionsresor ersätts i dag om patienten har en vårdtid över 30 dagar, då
ersätts 1 (en) permissionsresa. Ytterligare permissionsresa kan beviljas om
patienten har hemmavarande barn under 18 år, är ensamstående förälder eller
har ett läkarintyg som föreskriver permissionsresa oftare.
Överflyttningsresor mellan olika vårdinrättningar betalas och bokas direkt av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hos beställningscentralen.
Idag ersätts däremot inte sjukresor till förebyggande vård, till exempel
vaccinering, mödrahälsovård, mammografi, av region Gotland.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är för de typer av förebyggande besök där
det finns en tydlig viljeinriktning att öka antalet besök och där ingen vårdavgift
debiteras patienten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att resor till och
från screeningverksamhet samt besök till och från vaccinationer för
säsongsinfluensa och pneumokocker ska ske avgiftsfritt på bussar mot
uppvisande av kallelse.
Bedömning

Region Gotland följer i dag Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor. En sjukresa
är en resa till och från en vårdgivare där patienten får en sjukvårdande
behandling, detta gäller inte förebyggande vård såsom vaccination,
mammografi, mödravård.
Permissonsresor ersätts i nuvarande regelverk och överflyttningsresor hanteras
av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Region Gotland har upphandlat 32 fordon som ska ombesörja färdtjänst,
sjukresor, skolresor, förvaltningsresor och närtrafik. Regionen har i dag ett
mycket stort tryck på dessa fordon och bedömningen är att det inte finns
någon möjlighet att i dagsläget även erbjuda resor till förebyggande vård.
Region Gotland har i dag en hög kostnad för sjukresor och det kommer
troligtvis att öka från år till år eftersom det sker en ökning av antalet resor.
Region Gotland erbjuder i dag också gratis resor till sjukvårdande behandling
med kollektivtrafiken mot uppvisande av kallelse. Man kan också välja att
betala sin bussbiljett och skicka in den tillsammans med kvitto från sjukvården
och få ersättning utbetald för bussresan.
I det fall motionen skulle bifallas i sin helhet så måste fler bilar upphandlas och
tilläggsanslag krävs samtidigt som budgetramen för kommande år måste
utökas.
Enligt dagens statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar
screeningverksamheten ca 7000 besök och influensavaccinationerna ca 9000
besök. Särskilda beslut finns att ingen vårdavgift ska tas ut av patienter för
besök för screeningsverksamhet och vaccination för influensa och
pneumokocker.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/4191
Sida 3 (3)

I nuläget finns screeningverksamhet för:




Mammografi
Gynekologisk screening
Screening för aourtaaneurysm

Förvaltningens bedömning är att resor till förebyggande hälsovård i form av
screeningverksamhet och vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker
ska kunna ske avgiftsfritt på kollektivtrafikens bussar.
Barn- och genusperspektiv – Nästan all screeningverksamhet riktar sig till
kvinnor. Det är endast aortascreening som riktar sig till män och den delen är
inte alls lika stor som screeningverksamheten för kvinnor.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Under år 2021 hade Region Gotland en
kostnad på 13 145 438 kronor för sjukresor (exklusive kostnader för den så
kallade ”covid-taxin, vaccinationsresor för covid samt utomläns sjukresor på
Gotland”). Bifallas motionen så att även resor till förebyggande vård inkluderas
kommer sjukresekostnaden öka ytterligare om man tillåter att de åker med de
upphandlade fordonen för samhällsbetalda transporter.
Kan regionen däremot erbjuda sjukresor till förebyggande vård i form av
screeningverksamhet och vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker
kostnadsfritt med kollektivtrafiken precis som andra patienter får göra till
sjukvårdande behandling så kostar det inte regionen något extra och det bör
rymmas inom den trafik Region Gotland har i dag.
Beslutsunderlag

Motion från FI, Gotland 2021-10-31
Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen 2022-01-11
Tekniska Nämnden 2022-02-09, § 20
Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen 2022-03-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tekniska nämnden

!

Fria resor även till förebyggande vård
Reseersättning ges för resor till och från sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande
behandling vid lasarettet, psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata vårdcentraler, till vissa
privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter som på remiss utför medicinsk
fotvård förutsatt att praktikerna har ett avtal med Region Gotland.
Idag ger inte följande resor rätt till ersättning: resor till och från förebyggande vård som t. ex.
vaccinering, barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi eller annan hälsokontroll,
permissions- eller överflyttningsresor.
se även https://www.gotland.se/sjukresor
Vi vill att även förebyggande vård, permissions- och överflyttningsresor ska vara
ersättningsgrundande.
Detta skulle kunna uppmuntra fler att uppsöka förebyggande vård och även att i större
utsträckning resa kollektivt till och från vårdbesök. Det passar även väl med intentionerna om
god och nära vård, att människor tar eget ansvar och förebygger sjukdom.
Med bakgrund av detta föreslår Feministiskt initiativ regionfullmäktige att besluta:
-

att den vård som berättigar reseersättning utökas till att omfatta även förebyggande
vård, permissions- och överflyttningsresor

Visby 2021-10-31
Gerd Holmgren mfl.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 20

Sida 1 (2)

Motion. Fria resor även till
förebyggande vård

Ärendenummer: TN 2021/4191
Paragraf föregående instans: TN AU § 23
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att återremittera motionen med uppdrag till
teknikförvaltningen att vidare utreda ärendet och besvara frågorna från
nämnden enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande.
Sammanfattning

En motion gällande fria resor även till förebyggande vård har inkommit från
Feministiskt Initiativ, Gotland. Reseersättning ges för resor till och från
sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande behandling vid lasarettet,
psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata vårdcentraler, till vissa
privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter som på remiss utför
medicinsk fotvård förutsatt att praktikerna har ett avtal med Region Gotland.
Motionären vill att även resor till förebyggande vård, permissions- och
överflyttningsresor ska vara ersättningsgrundande.
Region Gotland följer Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresa.
Permissionsresor ersätts i dag om patienten har en vårdtid över 30 dagar, då
ersätts 1 (en) permissionsresa. Ytterligare permissionsresa kan beviljas om
patienten har hemmavarande barn under 18 år, är ensamstående förälder eller
har ett läkarintyg som föreskriver permissionsresa oftare.
Överflyttningsresor mellan olika vårdinrättningar betalas och bokas direkt av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hos beställningscentralen.
Resor till förebyggande vård till exempel vaccinering, mödrahälsovård,
mammografi ersätts inte enligt lagen.
Bedömning

Region Gotland följer Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor. En
sjukresa är en resa till och från en vårdgivare där man får en sjukvårdande
behandling, detta gäller inte förebyggande vård såsom vaccination,
mammografi, mödravård.
Permissonsresor ersätts i nuvarande regelverk och överflyttningsresor hanteras
av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Region Gotland har upphandlat 32 fordon som ska ombesörja färdtjänst,
sjukresor, skolresor, förvaltningsresor, närtrafik. Regionen har i dag ett mycket
stort tryck på dessa fordon och vår bedömning är att det inte finns någon
möjlighet att i dagsläget även erbjuda resor till förebyggande vård. Region
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Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Gotland har i dag en hög kostnad för sjukresor och det kommer troligtvis att
öka från år till år eftersom det sker en ökning av antalet resor.
I det fall motionen skulle bifallas så måste fler bilar upphandlas och
tilläggsanslag krävs samtidigt som budgetramen för kommande år måste
utökas. Vad Region Gotland känner till så erbjuder inget annat landsting eller
region i Sverige sjukresor till förebyggande vård.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Under år 2021 hade Region Gotland en
kostnad på 13 404 047 kronor för sjukresor (exklusive kostnader för den så
kallade ”covid-taxin”). Bifallas motionen så att även resor till förebyggande
vård inkluderas kommer sjukresekostnaden öka ytterligare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Gerd Holmgren påpekade att det finns kommuner som erbjuder resor till
förebyggande vård: Örebro kommun erbjuder till exempel fria resor till
mammografi, Region Uppsala erbjuder sjukresor, Kalmar erbjuder fria resor
med buss och tåg. Svaret från teknikförvaltningen tar inte upp alternativet med
fria resor med kollektivtrafiken. Tekniska nämnden anser att Hälso- och
sjukvårdsnämnden även bör få svara på motionen.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att tekniska nämnden beslutar
återremittera motionen med uppdrag till teknikförvaltningen att vidare utreda
ärendet och besvara frågorna från nämnden.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag och sitt eget yrkande och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

• Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Motion 2021-10-31
Skickas till

Regionstyrelsen ref RS 2021/1600
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Protokollsutdrag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3921
7 mars 2022

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Märk upp 1 km på A7, Strandpromenaden
eller i tätorter för att få befolkningen att motionera mera
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotlands
ska märka upp 1 km på A7, Strandpromenaden eller i tätorter för att få befolkningen att
motionera mera. Folkhälsan kan stärkas genom motion. Motion hjälper mot det mesta visar
forskningen.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att medborgarförslaget borde ha skickats till
regionstyrelseförvaltningen för bedömning och besvarande. Åtgärden som föreslås
ska om den ska genomföras beställas och också bekostas av
regionstyrelseförvaltningen. Teknikförvaltningen kan därefter genomföra åtgärden.
Regionstyrelseförvaltningen via folkhälsostrategen har inkommit med följande
yttrande:
Vi vet att både barn och vuxna rör sig allt mindre och på Gotland kommer var tredje vuxen inte
upp i rekommendationerna om minst 150 minuter rörelse i veckan. Samtidigt har 50% av
kvinnorna och 60% av männen på Gotland övervikt eller fetma. För att bryta denna trend behöver
samhället underlätta möjligheten till vardaglig rörelse och lättillgänglig fysisk aktivitet.
Offentliga och gratis anordningar som stimulerar fysisk aktivitet kan bidra till att alla, oavsett
socioekonomisk bakgrund och förutsättning, får möjlighet till aktivering vilket i sin tur kan bidra
till en mer jämlik hälsa.
Att skapa en främjande, lättillgänglig och rolig miljö för att uppmana till fysisk aktivitet – eller sk
nudging, kan vara ett sätt att få medborgare att göra beteendeförändringar och uppmuntra till ökad
rörelse (som även nämns i medborgarförslaget med ”pianotrappan”). Att märka upp olika slingor
eller avståndsmätningen skulle potentiellt bidra till ökad fysisk aktivitet. Det viktigaste dock för att
främja ökad fysisk aktivitet i offentlig miljö är en hälsofrämjande stadsplanering som underlättar
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fysisk aktivitet. Exempel på detta är en attraktiv och tillgänglig infrastruktur för gång, cykel och
kollektivtrafik samt närhet till grönområden och service.
Barn- och genusperspektiv – Förslaget rör alla Gotlänningar.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör flera platser i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet av förslaget skulle innebära
kostnader för skyltning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-09-08
Tjänsteskrivelse 2022-03-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren, folhälsostrategen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/4192
22 mars 2022

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Bättre stegar på badbryggorna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att byta ut stegar på
badbryggorna mot trappor för att även äldre ska kunna gå i/ur på ett säkert sätt.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag som kan öka tillgängligheten till
badplatserna. I Region Gotlands badplatsstrategi (2014) finns målbilden:
”Region Gotland vill erbjuda möjligheten att geografiskt spritt runt ön besöka
tillgänglighetsanpassade badplatser.”.
Förslagsställarens önskemål anses vara i linje med den antagna målbilden.
I pågående projekt med att renovera bryggan vid Kallis i Visby finns planer på att det
ska finnas en trappa istället för enbart stegar. Detta blir den första bryggan med
trappa.
Det finns ett flertal bryggor i regional drift runt om på Gotland och varje brygga
måste ses över vad gäller möjligheten att byta ut stege mot trappa. Vissa bryggor är
mer utsatta än andra vad gäller strömmar, svallvågor och vindar, vilket måste tas med
i beräkningen. Teknikförvaltningen föreslår att utbytet av stegar till trappor hanteras i
kommande Handlingsplan för Region Gotlands badplatser och att en trappa tas fram
för att passa krav på tillgänglighet samt de drift- och underhållsförutsättningar som
finns.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv då en trappa underlättar att även för barn
att gå i och ur badet.
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Landsbygdsperspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys
Utbyte av stegar mot trappor kan ske löpande inom befintlig investeringsbudget.
Förslaget kan leda till ökade drift- och underhållskostnader då en trappa är mer
komplicerad att sätta i och ta upp än en stege och kan därför kräva fler
personaltimmar och andra rutiner.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Bättre stegar på bryggorna
Tjänsteskrivelse 2022-02-33
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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