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Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1386
7 augusti 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands
hamnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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TN 2017/1386

Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige
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HAMNTAXA 2018
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2018 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016, § 227

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Ändrad fältkod

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
Formaterat: Teckenfärg: Text 1

24 h 48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Ändrad fältkod

Formaterat: Svenska (Sverige)

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr253 kr)

3,70 kr 3,80 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr3 305 kr

40-60 m

4 130 kr4 180 kr

60-80 m

5 000 kr5 060 kr

>80 m

5 865 kr5 935 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift
om 510 550 kr/tim och bevakningsperson.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.1.3 Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift. Punkten tas bort.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,156,30 kr /GT

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

När GT saknas 102 104 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1 Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %
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1.4. Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till 40 000 GT

Formaterat: Genomstruken

Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderleks-eller
andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
1.4.1 Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
>7

95 100
85 100
70 100
60 75

1.4.2 Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)
1.4.3

1.5.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 550 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som
överstiger anlöpets första 12 timmar.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än 24 h, erlägger ett tillägg
till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

1.6.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

50%

7,15 kr7,30 kr

Passagerareavgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.2 För fartyg i reguljär linjetrafik passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön
och övriga gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare
1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare
I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,0015,20 kr/pass.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

24,00 kr24,30 kr
30,60 kr31,00 kr

1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1 Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.
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1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter
eller annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av
annat fartyg/pråm.
1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjukeller tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

1.7.6 Fartyg på prov- eller besiktningsresa.
1.8. Fiskefartyg

1.8.1 För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr930 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr310 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller
lastas från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i
taxan. Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

22,5022,80 kr

8,959,10 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

5,506,00 kr

Råolja

8,808,90 kr

Lättoljor (bensin)
Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja
Gödningsmedel
Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

23,5023,80 kr
15,8016,00 kr
10,2010,40 kr
7,157,30 kr

Massaved, fast mått m3

4,855,00 kr

Sågtimmer, fast mått m3
Tackjärn, järnskrot mm.

5,105,20 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd
2.1

Avgift per 1000 kg
ank/avg

7,157,30 kr
Avgift
27,3027,70 kr
16,3516,60 kr
17,6517,90 kr
9 9,20 kr
5,856,00 kr
22,4522,80 kr
1,751,80 kr

Fria från varuavgift

2.1.1 Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.
2.1.2 Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.
2.1.3 Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.
2.1.4 Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.
2.1.5 Gods som tagits i beslag.
2.1.6 Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.
2.1.7 Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Onumrerad kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras
årsavgift delbar per månad.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite,

Slite o Klinte till grp 1

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Grupp Grupp Grupp
1
2
3
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 2651 280 kr1 1851 200 kr990 1 005 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 7601 785 kr1 6401 660 kr1 3451 365 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 119 kr 107 109 kr

86 88 kr

311 315 kr/m311 315 kr/m

311 315

kr/m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

423 428 kr 265 269 kr 204 207 kr
26,5026,90 kr18,5018,80 kr13,7514,00 kr
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Grupp*) Grupp Grupp
1
2
3

Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp
till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
7002 735 kr

2 7002 735 kr 2 700 2 735kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

2

115 117 kr107 109 kr 85 86 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 0402 065 kr2 0402 065 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

61 62,00 kr 61 62,00 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 597 kr 590 597 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 64,00 kr 53 54,00 kr

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 315 kr/m

311 315 kr/m

311kr315kr/m
*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA

Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 140 kr

107 109 kr

8 - 11 m

214 217 kr

158 160 kr

11 - 14 m

265 269 kr

214 217kr

14 - 19 m

428 434 kr

265 269 kr

19 - 30 m
30 -

m

860 871 kr

430 436 kr

2 1502 180 kr

1 0201 035 kr

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid. För
allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
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Upp- och nertagning

2 0702 095 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 466 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5 4

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare
5.4

617 625 kr/tim

Övriga taxor

5.4.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 39,50 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 395 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 341 kr/dygn

Flotte, liten

138 140 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 651 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 651 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,106,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,053,60 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad
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5.4.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 5904 645 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 0603 100 kr/ton

5.4.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 248 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)
43,0043,60 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 203 kr

125

32 ”

400 405 kr

63 ”

790 800 kr

” 1 5651 585 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.6 Lås och nycklar

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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faktisk kostnad

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/678
31 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Slite avfallsanläggning/deponi- inriktningsbeslut om den
framtida deponiverksamheten på Gotland
Förslag till beslut



Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
3 000 000 kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från den 15 mars 2016 (TN 2016 § 48) uppdrag
att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Slutsatsen är att
förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en
utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna
under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga
för en projektstart, som först då, med denna tidsplanering i så fall skulle kunna
påbörjas.
För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar
inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden hemställer till regionfullmäktige att äska om en
investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för
år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
i det snaraste behöver tillsättas.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från mars 2016 ett uppdrag att bygga ut Slite
deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Syftet med investeringen i utbyggnaden är
att säkra och utveckla anläggningen. Idag deponeras endast deponifraktioner som tas
emot på Region Gotlands återvinningscentraler.
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Villkor i tillståndet utgår från en befintlig högsta höjd på 51,5 meter över havet och
nuvarande verksamhetsområde. Den befintliga deponin ska dessutom sluttäckas efter
att deponeringen upphört på de nuvarande, idag aktiva deponicellerna. Vid en
utbyggnad byggs dessutom en ny deponidel ihop med den idag befintliga och den
sedan gammalt ej aktiva deponidelen.
Sluttäckningen av de ej aktiva delarna kan påbörjas cirka 5 år efter att deponering
upphört, med hänsyn till att sättningar i deponerat avfall kan komma att ske. De delar
som idag inte är aktiva och ej använda sedan många år kan komma att sluttäckas
tidigare, alltså inom planperioden fram till 2022. Investeringsmedel för detta behöver
därför säkras för projektets del.
Projektbudgeten är, mycket grovt, uppskattad till att falla ut enligt följande för åren:
2018
3,0 Mnkr

2019
5,0 Mnkr

2020
35,0 Mnkr

2021
20,0 Mnkr

2022
27,0 Mnkr

Investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till beräknat 55,0 miljoner
kronor och ny utbyggnad av deponi beräknas till ungefär 35,0 miljoner kronor.
Bedömning

Verksamhetsläget för deponin är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. En bedömning från förvaltningen är
gjord som säger att kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med den 30
juni 2018. Därefter är deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen
bygga ut deponin, vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor har tidigare funnits upptagna och
för 2016 varit beviljade under planperioden 2018-2021.
Teknikförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys om vilka
handlingsalternativ som finns för projektet och vilka risker som är bedömda om en
eventuell senareläggning av projektet skulle inträffa (bilaga). Det är av största vikt att
projektet har en säker finansiering inför en påbörjad projektstart.

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi
Sammanfattning

Utifrån ett verksamhetsperspektiv föreslår Teknikförvaltningen att fokus läggs på att minska
mängden deponiavfall och att inleda projekteringsarbetet med att bygga ut Slite deponi. Därefter
avsluta de öppna deponicellerna så snart ett sådant arbete kan komma till stånd.
Projektarbetet efter beslutet i tekniska nämnden (TN) från den 26 mars 2016 behöver nu så snart
som möjligt realiseras. Till detta behövs en ämneskunnig projektledare tillsättas som kan stötta
och driva på arbetet i de olika delprojekten. En projektorganisation behöver riggas under senast
år 2018 som kan påbörja arbetet med detaljprojekteringen för utbyggnadsfasen som beräknas
pågå från 2019 och framåt. Projektmedel behöver därmed säkras motsvarande 90 miljoner kronor
för tidsperioden 2018-2022.
Förvaltningen föreslår att TN till regionfullmäktige (RF) äskar om en tilläggsbudget av
investeringsmedel för år 2018 med 3 miljoner kronor och för år 2019 med 5 miljoner kronor så
att projektet får en startfinansiering.
Bakgrund

Slite deponi är den enda aktiva deponin som finns på Gotland. Att livslängden för de öppna och
aktiva deponicellerna snart är slut och att utbyggnadsbehovet av hela deponin föreligger har varit
känt inom förvaltningen under en längre tid. Det har även kommunicerats med politiken både nu
och tidigare.
I mars 2016 beslutade TN att starta projektet med att sluttäcka de öppna deponicellerna och
därefter planera för en sluttäckning av dem. Vidare beslutades vid samma sammanträde att en
projektering inom det befintliga miljötillståndet skulle göras för att utöka Slite deponi, för att
därmed klara deponeringskravet på cirka 50 år och att därmed förlänga livslängden för deponin.
För dessa åtgärder beslutade TN att till RF begära en investeringsutgift om 90 miljoner kronor
för åren 2018-2021. RF beviljade år 2016 TN 100 miljoner kronor för samma tidperiod för att
förvaltningen därmed skulle kunna påbörja projektarbetet för att åstadkomma det ovanstående,
helt enligt TN beslutet.
Förutsättningar för Slite deponi har sedan dess förändrats då det under våren 2017 föreslogs att
dessa investeringsmedel eventuellt skulle skjutas på framtiden. RF tog den 19 juni i år beslut om
att skjuta fram dessa investeringar två år framåt för att till först 2020 finnas tillgängliga för en
projektstart, som först då kan beräknas påbörjas.
Nu är läget för deponin allvarligt och även verksamhetskritiskt då lagringsutrymmet är mindre än
någonsin. En bedömning från driftsansvarig enhetschef Claes Friberg säger att kvarvarande
utrymme räcker till deponering till och med den 30 juni 2018. Därefter är deponin i princip helt
full och det som återstår är att antingen bygga ut deponin (som är intentionen för projektet), lagra
eller att deponera på fastlandet.
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Med anledning av den uppkomna situationen har förvaltningen tagit fram en konsekvensanalys,
enligt nedan, gällande de handlingsalternativ som nu återstår för deponins del. Magnus Jönsson
redogjorde även på junisammanträdet med både TN:s arbetsutskott och nämnd om det aktuella
läget som verksamheten nu står inför.
Förvaltningen har bedömt att nedanstående handlingsalternativ återstår och är aktuella lägen för
Slite deponi.
Handlingsalternativ

1. Bygga ut deponin inom befintligt miljötillstånd

Det finns ett äskande från 2016 och 2017 om 90 miljoner kronor, via budgetberedningen,
för en utbyggnad och sluttäckning av deponin. De stora kostnadsmassorna är för
sluttäckning av befintlig och omarbetning av den gamla deponidelen. Själva
utbyggnadskostnaden är en mindre del av dessa äskade medel och det enda som
egentligen behövs direkt. En grov uppskattning är 35 Mkr för att bygga ut cellbotten
enligt nu gällande regelverk för fortsatt deponering i minst 48 år med nuvarande
deponeringstakt.
En ”snabb” utbyggnad av en mindre del av deponiytan bedöms inte vara ett
handlingsalternativ. Det riskerar att fördyra senare utbyggnad och kanske även göra att
det behöver göras om och eventuellt även försvåra och försena utbyggnadsprojektet.
Detta alternativ går därför hand i hand med de av RF beslutade intentionerna i
Miljöprogrammet om att vi ska ta hand om vårt eget avfall här på ön samt det beslut som
TN tog den 26 mars 2016. Detta alternativ är bedömt som det bästa alternativet på lång sikt.
2. Allt deponimaterial tas omhand någon annanstans

Detta alternativ innebär att gotländskt deponiavfall - eller delar av det - skickas till någon
annan deponi på fastlandet. Idag finns ingen upphandling gjord av transporter för att
kunna skicka sådant avfall till någon annan entreprenör. Handlar Region Gotland
(regionen) upp mottagnings- och transporttjänsten innebär det att all deponirest i så fall
kommer att kunna lämna ön.
Det här alternativet ger en klar kostnadsbild först under upphandlingsperioden. Osäkert
läge på lång sikt, både ekonomiskt och möjlighetsmässigt då regionen kan hamna i ett läge
att det inte finns någon som svarar på upphandlingen, antingen nu eller någon gång i
framtiden. Likaså kan det innebära att vissa deponifraktioner saknar mottagare av samma
skäl. Går emot intentionerna i Miljöprogrammet och strategin om att vi ska ta hand om
vårt eget avfall här på ön och därför bedömt som ett inte genomförbart alternativ.
3. Mellanlagring till utbyggnad är klar

Det är tillåtet att mellanlagra massor på deponin i upp till 12 månader. Detta alternativ
skulle vara framkomligt för att skapa respit under en byggnationstid tills deponin är helt
färdigutbyggd. Det mellanlagrade avfallet behöver därefter tas omhand och slutlagras på
rätt sätt – vilket kräver färdigställd och utbyggd cellbotten för samtliga mellanlagrade
fraktioner.
Detta alternativ riskerar att ge ökade hanteringskostnader då avfallet måste hanteras flera
gånger och eventuellt också att det måste flyttas från en plats till en annan. Alternativet är
därför bedömt som ett sämre alternativ då det är förenat med risker. Alternativet kan dock
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behövas för kortare mellanlagringsperioder av fraktioner under begränsad tid, enligt nu gällande
miljötillstånd.
4. Ändra villkoren i miljötillståndet

Detta alternativ går ut på att förändra villkoret för maxhöjd i tillståndet. Idag är tillåten
maximihöjd på deponin 51,5 meter över havet. Om denna gräns till exempel skulle kunna
höjas till exempelvis 60 meter har vi på så sätt köpt oss tid och utrymme i befintligt
deponisår, och vi har även köpt oss mer utrymme på den deponidel som är sluttäckt. Vi
kan således deponera nytt material ovanpå den avslutade delen, och använda
sluttäckningen på denna del som cellbotten på en ny del. Nackdelen är att ett nytt
miljötillstånd via miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kan riskera att ta mellan 2-7
år eller i snitt 5 år. Dessutom måste inkommande deponifraktioner antingen lagras eller
transporteras till fastlandet under dessa år.
När väl tillståndet är på plats kan deponering i befintlig del påbörjas – eller fortsätta – i
samma sekund som nödvändig villkorsändring har trätt ikraft. Det tillstånd som Slite
deponi har idag är från 2005 och baserat på den nu gällande miljöbalken. Om villkoret
skulle ändras eller omförhandlas finns risk för skärpta miljövillkor. I ljuset av det är det
inget alternativ som förvaltningen förordar. Alternativet är bedömt som ett alternativ att
arbeta med i framtiden men inte aktuellt nu, då risken är att det kan fördröja hela projektet och ta ännu
längre tid att genomföra.
Ekonomiska hänsynstaganden

Det alternativ som innebär att avfallsfraktioner måste fraktas från Gotland med tillhörande
mottagnings- och fraktkostnaderna riskerar att blir en kostnadsökning för regionen, alldeles oavsett,
då vi fortfarande har en deponi att ta hand om med provtagning, lakvattenhantering och
återställande. Det ansvaret kommer att fortsätta för kommunen under en överskådlig framtid,
även om vi har en pågående verksamhet på platsen eller inte.
För deponifraktioner som tas omhand på fastlandet finns inget annat alternativ än att de som
lämnar avfall till deponi även betala för den kostnad som uppstår enligt självkostnadsprincipen
via de mottagnings- och behandlingsavgifter som gäller där. En risk skulle kunna finnas att det
inte finns en mottagare av de gotländska avfallsfraktionerna och det riskerar då att blir dyrt för
regionen att bli av med avfallet då priserna styrs av gällande världsmarknadspriser på fraktioner.
Är det deponiavfall från hushåll gäller prislistan som finns enligt regionens avfallstaxa och risken
är att den behöver anpassas och eventuellt höjas för att möta kostnadsläget på fastlandet.
Skulle deponiavfallet behöva transporteras ligger en bedömd kostnadsökning idag för regionen på
mellan 2,6-3,0 miljoner kronor årligen för detta. En upphandling av transporter finns inte i dagsläget
och tids- och kostnadsmässigt är det därför bedömt som ett sämre alternativ.
En utbyggnad inom det tillstånd vi har idag ligger på en bedömd kostnad på 35 miljoner kronor; med
en förväntad livslängd på 48 år som förenklat skulle vara avbetald på 12 år mot en transport till fastlandet. En
utbyggnad är därmed ett klart mer fördelaktigt alternativ ekonomiskt både på kort och på lång
sikt. Det är även det alternativ som förvaltningen förde fram till TN i fjol inför beslutet då.
Då Regionen inte har gjort någon avsättning av medel till efterbehandlingsåtgärder fram till idag
med mer än 2,2 miljoner kronor under tidigare år, finns därför inte heller några ekonomiska
medel att tillföra en utbyggnad på annat sätt än att skattemedel behöver tillskjutas. Detta för att
lyckas genomföra de åtgärder som behövs på Slite deponi för att uppfylla utbyggnads- och
sluttäckningskrav, samt de åtgärder som gäller kontrollkraven enligt miljötillståndet.
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Konsekvensanalys

Om diskussionen är att skjuta på investeringar för utbyggnad i två år faller alternativ ett och tre
bort, då de förutsätter viss utbyggnad klar inom 12 månader från påbörjad mellanlagring. Det
innebär att investeringen måste tas före de två åren har löpt ut.
Kan vi få loss vissa medel kan handlingsalternativ ett och tre nyttjas, vilket naturligtvis styrs av
hur stora dessa tilldelade medel blir. Klart är att tilldelas inget av de äskade medel som planerats
under åren 2018-2019, återstår bara alternativet som innebär att skeppa avfall till fastlandet eller
att ändra miljötillståndet.
Oavsett vägval behöver vi komma igång med arbetet i projektet, då det i samtliga alternativ krävs
en eller flera upphandlingar, och en väl genomarbetad sådan tar ungefär ett halvår att genomföra.
Det innebär att vi är i mitten av 2018 innan vi kan börja hantera avfallet enligt taget beslut, vilket
är i absoluta slutskedet av tidsaxeln, då deponin beräknas vara full till sista juni nästa år.
Då även transport av avfall från ön går emot det beslut som fattades den 15 mars 2016 gällande
de överväganden som gjordes då kopplade till ekonomi, miljö och regional utveckling är detta
alternativ inget som förvaltningen heller idag förordar. Alternativet går även emot det nyligen av
RF antagna Miljöprogrammet för Region Gotland.
Slutsatsen är att Teknikförvaltningen förordar att arbeta vidare med det första
handlingsalternativet som är bedömt att vara det bästa alternativet på lång sikt. Förvaltningen vill
att TN till RF hemställer att äska om en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 och om 5 miljoner
kronor för år 2019 för att nu kunna starta projektet med en utbyggnad av deponin, där en
projektledare och en organisation i det snaraste behöver tillsättas.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1142
28 juni 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.
Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016. I
nedanstående tabell redovisas beviljad budget samt investeringsutgifter för respektive
år.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
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År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.

År

Budget, tkr

2013
2014
2015
2016
Total

Utfall, tkr

2 000
1500
442
3 942

457
6
1415
2425
4 303

Bedömning

De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 361 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-28.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2219
30 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr

Sammanfattning

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan
att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som
inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) legat lågt med att åtgärda dessa. I förslag till
investeringsbudget för 2018-2019 och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta
förrän år 2022 och då endast med 1 mkr för VVV-skola(Västerhejde, Vibble,
Visborg). Nu när investeringen skjutits på framtiden så måste något göras åt
ventilationen för att få den OVK godkända. Det är i två byggnader, 01A och i 03
som anläggningarna måste bytas ut. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och FFA
har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000 kr.
Ytterligare åtgärder måste göras i hus 03, där det är en värmepump som värmer upp
lokalen med varmluft, den kommer att tas bort och elvärme installeras i stället, denna
åtgärd är bedömd att kosta 100 000 kr.
FFA bedömer att den totala kostnaden för allt kommer att uppgå till 1 300 000 kr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 1 300 000 kr för
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Av årets anslag för ventilationsåtgärder
med 6 625 000 kr har totalt 4 605 000 kr förbrukats tom juni och resterande är
inplanerat för andra projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2340
14 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag för VA-ledning Västergarn-Klintehamn
Förslag till beslut





Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
anslag med 5 000 000 kr för att genomföra investeringsprojektet ”VA-ledning
Västergarn-Klintehamn” projektnummer 12427.
Omdisponering sker med 5 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.

Sammanfattning

VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten
av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på
vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten
från Visby till södra Gotland, i framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn
kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är
i dagsläget förlagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och
fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet. Det finns ett behov av att
åtgärda vattenledningarna varför ett tilläggsanslag erfordras.
Bedömning

Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn – Klintehamn
har projekterats och kostnadsberäknats till totalt 9 000 000 kr. I nuvarande budget
finns endast 4 000 000 kr upptagna. För att kunna fullgöra VA-projektet behöver en
omdisponering göras med totalt 5 000 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1905
29 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag till aktivitetspark
Förslag till beslut

•

•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras från investeringsprojekt nr 12214 Murgrönan aktivitetspark med
totalt 3 756 000 kr.
Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras till investeringsprojekt aktivitetspark A7 med totalt 3 756 000 kr.

Sammanfattning

I beslut TN § 306 (2013-12-17) fattade TN beslut att förvaltningen ska planera för
anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att
placera en aktivitetspark i området för Världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området, se bifogad karta. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk
tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen formas
ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7 området tar
vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.
Bedömning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband med
Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 tkr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2214
30 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Prislista slutlig återställning gräv i gata
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att räkna upp priser för slutlig återställning vid
grävning i gata med konsumentprisindex.
2. Tekniska nämnden beslutar om uppräkningen av priser enligt
konsumentprisindex från och med augusti 2017 med 3,1 procent.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om en prislista för slutlig återställning vid
grävarbeten i gator. Priserna har tidigare reglerats med entreprenadindex E84 200 för
vägentreprenader. Nu föreslås att prisjusteringar i fortsättningen ska ske genom att
använda konsumentprisindex. Priserna föreslås höjas med 3,1 procent from augusti.

Bedömning

Priserna har tidigare reglerats med hjälp av entreprenadindex, vilket visat sig vara
svårt att administrera för prisjusteringar. För att skapa mer ändamålsenliga rutiner
föreslås att KPI används vid justeringar av prislistan.
Den senaste uppräkningen av prislistan gjordes år 2012. Perioden som ligger till
grund för uppräkningen är från januari 2013 till maj 2017. Konsumentprisindex i maj
2017 är fastställt till 321,74. Konsumentprisindex i januari 2013 var 312,00.
Årlig justering kommer fortsatt att göras i samband med årsskiften (oktoberindex).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Prislista
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Teknikförvaltningen

Datum 30 juni 2017

Tekniska nämnden

Prislista för slutlig återställning vid grävning i gata
Nedanstående prislista används vid återställningsarbeten vid grävarbeten i gator. Priserna är reglerade med KPI.
Arbete

Pris, kr per m2

Anmärkning

Gatsten Y < 10 m2

1 125 Storgatsten
1 025 Smågatsten

Gatsten Y > 10 m2

1026

916

Storgatsten
Smågatsten

828
613

Asfaltbetong på körbana
Asfaltbetong på gång
och cykelbana
Oljegrus på körbana
IM på körban
Gräsyta Y < 100 m2
Gräsyta T > 100 m2

764
828
113

91
Verklig kostnad

Planteringsyta

Kr per löpmeter
410 Kr per löpmeter
Objekt inom 200 m räknas
1 026
som ett objekt
611

Kantsten
Ränndalar 2 stenar
Etablering endast vid stensättning
Omkostnadspålägg 10%

Vid sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje
enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida sättningar. Priserna skall regleras årligen, i enlighet med konsumentprisindex.
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/1505
14 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollplanen 2017.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade år 2012 att införa ett internt kontrollsystem. Den interna
kontrollen ska följas upp årligen och förvaltningens utvärdering av den interna kontrollen ska
avrapporteras i en särskild rapport till nämnden som biläggs årsredovisningen. Rapporten ska
redovisa resultatet av genomförandet av den interna kontrollplanen. Om brister i den interna
kontrollen upptäckts skall åtgärder till förbättring föreslås.
Förslaget till intern kontrollplan baseras på en riskbedömning.
Ärendebeskrivning

Enligt Regionens riktlinjer har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det
interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Anläggningsregister

Att anläggningstillgångar
existerar
Att underlag till reseräkningar
är kompletta
Att arrendeavtal finns
dokumenterade och aktuella
Att överenskommelser med
kund är aktuella och korrekt
beräknade
Att leverantörsfakturan är
korrekt beräknad och avser
verksamheten
Att kundfakturor är korrekt
beräknade och kompletta

Stickprovskontroll av 25 st
anläggningsobjekt
Stickprovskontroll 25 st
reseräkningar
Stickprovskontroll
25 arrendeavtal
Stickprovskontroll
25 överenskommelser

Lön
Arrenden
Hyra av maskin
Leverantörsbetalningar
Kundfakturering

Stickprovskontroll
50 leverantörsfakturor
Stickprovskontroll 50 kundfakturor,
VA-verksamheten anläggningsavg
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Bedömning

Planen kommer att genomföras under 2017 och resultatet redovisas för nämnden i samband
med upprättandet av årsredovisningen. Syftet med den interna kontrollplanen är att pröva
den interna kontrollen samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Flera av
kontrollmomenten innebär att riktlinjerna för mutor och korruption följs upp.
Beslutsunderlag

Riskbedömning av rutiner från juni 2017.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1970
28 juni 2017

Lena Köhn

Tekniska nämnden

Kompetensförsörjningsplan för teknikförvaltningen 2018-2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023

Sammanfattning

Kompetensförsörjningsplan för 2018 – 2023 har upprättats. Planen innehåller bl a
svara på de frågor som regionstyrelsen ställt till nämnderna vid budgetberedningen
ang insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
Bedömning

Kompetensutvecklingsplanen är en utgångspunkt för att säkra kompetens inom
förvaltningen för kommande år. Utveckling och anpassning sker löpande.

Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2018 – 2023 med revisionsdatum juni 2017.
Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
RS 2017/7 § 132.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Avgångar och personalrörlighet
Teknikförvaltningen har ca 300 medarbetare. Nedanstående tabell visar att ca 55, ca 18 %, av dessa
kommer att uppnå pensionsåldern 65 år under perioden 2018-2023. Tidigare erfarenhet pekar på att
personalrörligheten under föregående år varit låg och att de flesta medarbetare slutat sin anställning
pga åldersskäl. Lagstiftningen tillåter en flexibel pensioneringsålder mellan 61 och 67 år.
Under de senaste åren har vi sett att antalet medarbetare som slutar sin anställning av andra orsaker
än uppnådd pensionsålder har ökat. Anledningen, i alla fall delvis, kan förklaras av den rådande
högkonjunkturen. Det ökande byggandet och nya teknikkonsultföretags etablering på Gotland har
gjort att efterfrågan på den kompetens som förvaltningens medarbetare har är attraktiv för andra
arbetsgivare. Förvaltningens möjlighet att kunna återbesätta vakanser är naturligtvis också beroende
av konjunkturläget. Möjligheten att nyrekrytera under rådande högkonjunktur har varit begränsad
eftersom löneläget hitintills varit för lågt för intressanta kandidater. Verksamheten har ofta behov
av medarbetare som har erfarenhet från området i kombination med relevant utbildning.
Anledningen är att många av förvaltningens befattningar är unika med specifikt innehåll.
Pensionsavgångar 2018-2023
Pension vid 65 år
2018

2019

2020

2021 2022

2023 Tot/funk

Högskoleutb. adm. funktioner

-

-

1

2

2

-

5

Övriga adm. funktioner

-

-

-

-

1

-

1

Högskoleutbildade ingenjörer

1

1

2

1

-

1

6

Övriga tekniker mm

5

6

3

6

6

6

32

Chefer

-

1

-

1

1

-

3

Arbetsledare

-

2

2

1

1

1

7

Totalt/år

6

10

8

11

11

8

/54

Om nuvarande uppdrag består och med oförändrad bemanning finns alltså ett relativt omfattande
rekryteringsbehov. Men, med tanke på regionens besparingsbehov, kommer uppdragen troligen
förväntas utföras med färre medarbetare. Slutsatsen är att med rekryteringsbehov och
besparingskrav förutspås inte några uppsägningar pga arbetsbrist. Den sammanlagda bilden av
pensionsavgångar och personalrörlighet visar snarare att förvaltningen kommer att behöva ersätta ett
stort antal medarbetare inom de redan i dag svårrekryterade grupperna högskoleutbildade ingenjörer
och övriga tekniker.
Förvaltningens verksamheter förutsätter ett antal säsong- och sommararbetare varje år och till dessa
grupper har förvaltningen hitintills haft en bra rekryteringsbas. Senaste två åren börjar dock
rekryteringssvårigheter uppkomma också där. Svårigheterna gäller då att kunna anställa medarbetare
med utbildning/erfarenhet från branschen.

Teknikförvaltningen

Februari 2017
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Uppdragsförändringar
Inom förvaltningens nuvarande verksamhet ser vi idag inga stora förestående förändringar i
uppdragen. Ett beslut från Regionfullmäktige om nedläggning av Kultur- och fritidsförvaltningen
medför att situationen kommer att förändras om beslutet blir i linje med utredarens förslag. I det
fall övertagandet av verksamhet medför tillkommande besparingskrav behövs en särskild
genomlysning av situationen för förvaltningen.
I övrigt kan medarbetarnas kompetensprofiler antas se ungefär likadana ut som idag, med
undantag av att vi kan se ett ändrat kompetensbehov i takt med att den tekniska utvecklingen går
framåt.
Kompetensförsörjning
För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs ett antal satsningar och aktiviteter.
Teknikförvaltningen har sedan många år deltagit i och aktivt engagerat medarbetare för olika
aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen. Exempel på detta är att anställa ungdomar från
Tekniksprånget och att delta i planering och med praktikplatser mm för de YH-utbildningar och
gymnasieutbildningar som planerats/genomförts. Andra genomförda aktiviteter som fokuserats från
tid till annan är att utse yrkesambassadörer, jobbväxling/arbetsrotation, ”trainee”-program,
nätverk/mentorprogram, interna karriärvägar inkl kompetensutveckling, deltagande på mässor och
aktiv marknadsföring till studerande. Insatserna är fortfarande angelägna och vissa kommer att
genomföras framöver beroende på vilka kompetensområden som behöver ersättas och med hänsyn
till kostnaderna i relation till regionens ekonomiska situation.
Pågående och planerade aktiviteter under kommande år:
 Snabba upp rekryteringsprocessen
 Anställa 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
 Ta emot ett flertal praktikanter från YH-utbildningen med riktning mot drift- och
underhållsteknik
 Erbjuda möjlighet/teman till universitetsstudenternas uppsatsskrivning och examensarbeten
 Höjd lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna
 Stötta möjligheter till intern rörlighet genom t ex arbetsbyten
 Marknadsföra förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet genom
regionens instagramkonto
 Delta i regiongemensamma marknadsföringsinsatser vid t ex mässor
 Yrkesanknuten kompetensutveckling uppmuntras
 Se över möjligheten att omformulera kraven i kompetensprofilerna till utvalda bristyrken

Kompetensutveckling per avdelning, enhet och individ
Varje chef, tillsammans med berörd medarbetare, upprättar årligen en individuell
kompetensutvecklingsplan som följs upp vid medarbetarsamtalet. Planen ska utgå från
verksamhetens samlade långsiktiga kompetensbehov. Chefernas ansvar är att ta fram planering för
hela sin verksamhet och matcha behoven till medarbetarnas förutsättningar och förmågor.
Teknikförvaltningen har i början av 2017 följt upp i vilken utsträckning chefer har slutfört arbetet
med att ta fram kompetensutvecklingsplaner. Uppföljningen visar att planer finns för alla
medarbetare utom inom de enheter där chefstjänsten varit vakant under hösten 2016. De nu
nytillträdda cheferna arbetar under de första månaderna 2017 med att samtala med sina
medarbetare och upprätta/uppdatera planer.

Teknikförvaltningen

Påverkande omvärldsfaktorer
Ev nyheter nationellt om pensionsålder och ersättningsnivåer
Ändrade uppdrag alternativt minskade eller ökade uppdrag
Tillgång på utbildad arbetskraft och teknisk utveckling.
Det ekonomiska läget.
Utbildningsplatser inom förvaltningens ”behovsområden”.
Ev rekryteringsbas bland nyanlända.

Februari 2017
Rev juni 2017

Tjänsteskrivelse
TN 2014/681
1 augusti 2017

Karl Fyhr

Tekniska nämnden

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna
inom kollektivtrafiken på landsbygden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avstyrker motionen och överlämnar den till regionfullmäktige
för beslut.

Sammanfattning

I region Gotlands Vision 2025 står det att läsa följande:
”Oavsätt var man bor på Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten
eller i inlandet – ska det finnas tillgång till affärer, service, kultur och upplevelser
inom rimligt avstånd.”
Motionen yrkar på införande av nattbussar fredagar och lördagar på stomlinjerna
inom kollektivtrafiken på landsbygden som gör det möjligt för landsbygdsboende att
ta del av Visbys rika nöjesliv.
I dagsläget finns en relativt väl utvecklad kollektivtrafik på Gotland och specifikt när
det gäller stomlinjerna linje 10, 11 och 20. De sena turerna avgår i dagsläget under
ordinarie tidtabell, från Visby runt kl 23.40 på fredag, lördag och söndagar. På
sommaren så avgår turerna ännu senare runt 00.20 från Visby.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har för yttrande översänt motionen ”Nattbuss –för ett roligare
Gotland”. Handläggning har skett av planerings- och utvecklingsavdelningen på
teknikförvaltningen. I motionen yrkas att Region Gotland inför nattbussar fredagar
och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på landsbygden som gör det
möjligt för landsbygdsboende att ta del av Visbys rika nöjesliv.
I dagsläget finns en relativt väl utvecklad kollektivtrafik på Gotland och specifikt när
det gäller stomlinjerna linje 10, 11 och 20. De sena turerna avgår i dagsläget under
ordinarie tidtabell, från Visby runt kl 23.40 på fredag, lördag och söndagar. På
sommaren så avgår turerna ännu senare runt 00.20 från Visby.
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Region Gotland

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att införande av nattbussar i dagsläget inte är
genomförbart med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten.
En konsekvens av Förvaltningens bedömning är att Gotlands invånare på
landsbygden får en begränsad tillgång till nöjeslivet i Visby under nattetid.
Beslutsunderlag

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken
på landsbygden, daterad 19 februari 2014.
TKF Tjänsteskrivelse, daterad 1 augusti 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionsstyrelsen
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CENTERPARTIET

Motion till regionfullmäktige

Nattbuss - för ett roligare Gotland
I Region Gotlands Vision 2025 står det att läsa följande:

"Oavsett var man bor på Gotland - på landsbygden, i tätort el/er i Visby, vid kusten eller i
inlandet - ska det finnas tillgång på affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt
avstånd."
Inom Region Gotland verkar vi för att hela Gotland ska leva året runt. Det är många på
Gotland, gammal som ung, som trivs med att bo på den gotländska landsbygden och vill
verka och arbeta där. Men de vill också ha ett rikt kultur- och nöjesliv.
Visby är en av Sveriges mest krog- och restaurangtätaste städerna. Det är där vi på
Gotland har huvuddelen av vårat nöjesliv med tanke på biografer, krogar,
kulturarrangemang och nattklubbar.
Det är relativt korta avstånd på Gotland om man använder bil eller t.ex. buss. Visby är
inte särskilt långt borta. Men för många boende blir Visby väldigt långt borta när det inte
finns någon nattbuss inom kollektivtrafiken. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att
fullt ut ta del av Visbys rika kultur- och nöjesliv.
Så låt oss knyta samman landsbygden och Visby, samverka och låta alla gotlänningar få
möjlighet att ta del av vårt rika kultur- och nöjeslivet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Region Gotland inför nattbussar fre- och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden, som gör det möjligt för landsbygdsboende att
ta del av Visby rika nöjesliv.

Lärbro 2014-02-19
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Alexander Jansson (C)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/970
5 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avstyrker motionen och överlämnar den till regionfullmäktige
för beslut.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har för yttrande översänt motionen ”Anpassa öppettiderna på
återvinningscentralerna”. Handläggning har skett av planerings- och
utvecklingsavdelningen på teknikförvaltningen. I motionen yrkas att öppettiderna på
ÅVC ska anpassas efter medborgarnas behov med fokus på helg- och kvällsöppet,
med sikte på optimala tider för hushåll (inte företag) och inom ordinarie budget.
Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för mottagning av främst
skrymmande hushållsavfall, så kallat grovavfall, och hushållens farliga avfall.
Mottagningen på ÅVC utgör ett komplement till den insamling av hushållsavfall som
sker vid fastigheter. Det finns sju ÅVC på Gotland, där två av dessa bemannas i egen
regi av regionens personal och övriga bemannas av en privat utförare på uppdrag av
regionen.
Öppettiderna på ÅVC skiljer sig mellan orterna och följer orternas indelning i
regioncentra, landsbygdcentrum och övriga serviceorter. Visby har som regioncentra
och största ÅVC öppet flest timmar med öppethållande alla dagar utom söndagar.
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Hemse och Slite ÅVC har öppet fem dagar per vecka. ÅVC på de övriga
serviceorterna (Fårösund, Klintehamn, Ljugarn och Burgsvik) har öppet tre dagar per
vecka. Öppettiderna på de övriga serviceorterna är även anpassade efter säsong så att
dessa ÅVC har öppet tre timmar mer per vecka under en sommarperiod på 18
veckor.
Regionfullmäktige har gett tekniska nämnden uppdraget att sköta regionens uppgifter
inom det kommunala renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår (tekniska
nämndens reglemente 1§, p 4, 8-10). Det ligger på tjänstemannaorganisationen att
utföra eller se till att utförare finns för de uppgifter som enligt reglementet åligger
tekniska nämnden (5 §). I reglementet finns också ett angivet ansvar för tekniska
nämnden att kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer, anvisningar och
verksamhetsmål (6 §, p 2), liksom att nämnden ska verka för ett effektivt
resursutnyttjande inom förvaltningsområdet (5 §, sista stycket).
Öppettiderna för ÅVC har tidigare varit uppe för behandling i tekniska nämnden.
Tekniska nämnden gav 2013 ett uppdrag till teknikförvaltningen att anpassa
öppettiderna på ÅVC så möjlighet ges att lämna avfall även på annan tid än gällande
öppettider. Förändringar som innebär utökade öppettider sommarperioden samt
vardagar efter klockan 16 genomfördes från den 1 januari 2015.
Undersökningen Kritik på teknik genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner
och Landsting och flera svenska kommuner. Den senaste undersökningen 2016 visar
på hög kundnöjdhet. 88 procent ansåg sig vara mycket nöjda eller ganska nöjda med
hur det fungerar att lämna avfall på ÅVC på Gotland. Genomsnittet för alla
deltagande kommuner låg på 77 procent. Andel svar missnöjd för Gotland var sex
procent jämfört med genomsnittet sju procent.
Under 2016 har dessutom en separat enkätundersökning genomförts med syfte att få
underlag hur kunderna upplever tillgängligheten till ÅVC. Resultatet presenterades i
tekniska nämnden i februari 2017 (TN § 51/2017). Enkäten genomfördes dels som
pappersenkät på Visby ÅVC, dels som webbenkät. Resultatet visar sammantaget att
kunderna är i stort sett nöjda med nuvarande öppettider.
Under påskhelgen 2017 hade återvinningscentralerna extra öppethållande. Visby,
Hemse och Slite ÅVC hade öppet påskafton. ÅVC på de övriga serviceorterna hade
istället öppet annandag påsk. Information till kunder skedde genom den
regiongemensamma annonsen och på regionens hemsida. Utfallet var 705 besökare
(fordon) på Visby ÅVC vilket är färre än en genomsnittlig lördag. Genomsnittet för
lördagar 2016 var cirka 820 besökare per dag (lägst 542 och högst 1 171 besökare).
Hemse och Slite ÅVC hade 250 respektive 150 besökare, viket är något fler än en
vanlig lördag. ÅVC på de övriga serviceorterna hade också något fler besökare än
vanligt. Slutsatsen är att det inte finns ett stort behov av öppethållande på Visby
ÅVC under påskhelgen. Extra öppet kan i stället övervägas för de övriga ÅVC som
har fler besök av fritidshusboende.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
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Tjänsteskrivelse
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utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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M ot i on :

An p assa öp p et t i d er n a p å Åt er v i n n i n gscen t r al er n a

Ti l l :

Regi on f u l l m äk t i ge Got l an d

Ti d i gar e m ot i on er om at t an p assa öp p et t i d er p å ÅVC h ar av v i sat s m ed
h än v i sn i n g t i l l at t " d e som an v än d er ÅVC är n öj d a" . Det sv ar et är l ät t at t f å
om m an f r ågar d em som l y ck as t a si g t i l l ÅVC d å d et är öp p et .
Ty v är r t y ck s v er k l i gh et en i n t e gå i t ak t m ed d essa öp p et t i d er . Got l an d är en ö
m ed m ån ga som m ar st u gor . Dessa b esök s f ör et r äd esv i s d å m än n i sk or är l ed i ga
f r ån ar b et e och sk ol or - n at i on el l a h el gd agar , v eck osl u t , sem est r ar och sk ol l ov .
Äv en got l än n i n gar som äger som m ar st u gor b esök er d essa u n d er l ed i gh et er .
Det är d å v i v an l i ga m än n i sk or k an f å f ör oss at t sam l a i h op sak er som sk a t i l l
ÅVC och k ör a i v äg d em .
Det är h u sh ål l en som sk a an v än d a ÅVC, i n t e f ör et ag, f ör d em f i n n s an d r a
l ösn i n gar , m en öp p et t i d er n a är i n t e an p assad e f ör h u sh ål l u t an
v er k sam h et su t öv ar e m ed b eh ov av at t " åt er v i n n a" .
ÅVCs öp p et t i d er är en r i gi d h i st or i a som t y ck s r i k t a si g m ot f el m ål gr u p p .
Var f ör an n ar s är d et r egel m ässi gt st än gt p å sön d agar m en öp p et f r ån 0 7 :0 0 p å
v ar d agar . Var f ör är d et an n ar s som l än gst öp p et t i l l 1 8 och r i k t i gt t i l l b om m at
u n d er h el gd agar som p åsk en 2 0 1 6 ? St än gt l ån gf r ed agen , st än gt p åsk af t on ,
st än gt p åsk d agen och st än gt an n an d ag p åsk .
Kom m u n al ser v i ce t i l l sk at t eb et al ar e i ar b et sf ör ål d er m ed h el t i d sar b et e är
i n t e l ät t . På Got l an d h ar v i i n t e en s k om m i t p å t r i ck et .

Där f ör y r k ar j ag;

at t öp p et t i d er n a p å ÅVC an p assas t i l l m ed b or gar n as b eh ov , m ed f ok u s p å h el g
och k v äl l söp p et .
at t öp p et t i d er n a p å ÅVC t ar si k t e p å at t var a op t i m al a f ör h u sh ål l och
p r i v at p er son er i n t e f ör et ag.
at t en an p assn i n g av öp p et t i d er n a en l i gt ov an sk a sk e i n om or d i n ar i e b u d get .

An n a Hr d l i ck a ( M )

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2015/1929
4 juli 2017

Louise Billqvist
Handläggare

Tekniska nämnden

Revidering av Region Gotlands stadsodlingsstrategi
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner revideringen av stadsodlingsstrategin

Sammanfattning

Region Gotlands stadsodlingsstrategi, antagen 2015-12-15, behöver justeras på två
punkter:


Under rubriken Placering anges efter redigeringen att: ”Denna strategi gäller för
stadsodling på allmän platsmark, parkmark eller mark utanför detaljplanelagda
områden.” I dokumentets nuvarande version omfattas inte koloniområden på
mark som ej detaljplanerats fastän den ursprungliga intentionen var att även dessa
skulle ingå.



Under rubriken Tillgänglighet har riktlinjen kring stängselhöjd justerats från
tidigare angivelse på högst 120 cm till 150 cm. Denna justering är ett resultat av
det dialogarbete som genomförts med berörda koloniföreningar.

Dessa ändringar är markerade i blått i Stadsodlingsstrategin.
Ärendebeskrivning

Bedömning

Den tidigare antagna stadsodlingsstrategin behöver justeras efter nuvarande
förutsättningar.
Justeringen gällande vilken mark som strategin gäller för innebär inga förändringar
för förvaltningens arbete med frågan utan är en korrektur.
Justeringen gällande högsta tillåtna höjd på stängsel innebär en något försämrad
upplevd tillgänglighet av koloniområden för allmänheten, men medför att berörda
koloniföreningar kan uppleva en ökad trygghet på odlingsområdet. Justeringen
innebär att en av fem nuvarande koloniområden på berörd mark har ett stängsel som
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/754

behöver sänkas. Region Gotland bekostar denna sänkning etappvis inom ramen för
ordinarie budget och i dialog med berörd förening.
Beslutsunderlag



Stadsodlingsstrategi – Riktlinjer för stadsodling på Gotland.



TKF tjänsteskrivelse gällande revidering av Region Gotlands stadsodlingsstrategi.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör
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1 Stadsodlingsstrategi
1.1 Bakgrund
Stadsodling är ett fenomen som länge varit på frammarsch i olika delar av världen. Även i
Sverige har intresset för att på olika sätt odla i staden ökat mycket under senare år. I och
med det ökande intresset uppkommer ett växande behov av att kommuner organiserat
avsätter markytor, inspirerar och möjliggör för människor att på olika sätt odla i sitt
närområde. I de flesta större städer i Sverige finns idag möjlighet för människor utan
tillgång till trädgård att arrendera och odla i koloniområden, men i och med det ökade
odlingsintresset uppstår köer till att få odla och för många människor är en stor odlingslott
inte heller det optimala sättet att odla på.

Ett tillgängligt stadsodlingsområde som erbjuder möjlighet till rekreation för förbipasserande.
Bildkälla: Greenhackgbg.se
Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson.
Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna
aktivitet också för med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa, ökad integration och
ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft.
Odlingar på gemensamma områden eller odlingar med delat ansvar bidrar också till en
förstärkt känsla av gemenskap då det fungerar som en mötesplats mellan olika
generationer, personer med olika etnisk bakgrund och i övrigt olika samhällsgrupper. För
personer som av olika anledningar är lediga på dagtid kan det vara givande att använda
delar av sin tid till att odla. För exempelvis barn och ungdomar har stadsodling också
pedagogiska värden.

1.2 Strategi
Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling. Dokumentet
är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi tas det fram
en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de
kommande åren. I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i
form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän
platsmark under enstaka odlingssäsonger.

1.2.1 Målbild
-

-

Region Gotland vill med hjälp av en strategi skapa samma förutsättningar för alla
odlingsintresserade. Stadsodlingsstrategin och detaljplan ska fungera som ett
styrmedel för stadsodling.
Region Gotland vill erbjuda allmänheten möjlighet att odla i tätorterna, där
förutsättningar finns, för att på så sätt försköna staden och förbättra folkhälsan.
Region Gotland vill möjliggöra för alla människor att odla, exempelvis för personer
med funktionsnedsättning (fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga), för
människor inom äldreomsorg, förskoleverksamhet och skolverksamhet att odla.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius

1.2.2 Strategipunkter
Placering
Region Gotland hanterar förfrågningar om stadsodling endast på mark som ägs av
regionen. Denna strategi gäller för stadsodling på allmän platsmark, parkmark eller mark
utanför detaljplanelagda områden. För förfrågningar om odling på fastighetsmark svarar
fastighetsförvaltningsavdelningen. Det är en fördel om området går att nå med hjälp av
kollektivtrafik och om det ligger i anslutning till flerbostadshus.
I och med arbeten med upprättande av nya detaljplaner beaktar Region Gotland att ytor
bör avsättas där det finns möjlighet till stadsodling. Målsättningen är att stadsodling ska bli
en integrerad, och inte perifer, del av stadsrummet.
Odling ska vid nyanläggning ske på mark som är fri från föroreningar och som inte ligger i
direkt anslutning till hårt trafikerade vägar. Enligt reglerna för KRAV-certifierad odling får
grödor som odlas inom 25 meter från kanten av en hårt trafikerad väg inte användas som
livsmedel. En hårt trafikerad väg i detta sammanhang definieras som en väg med över 3000
fordon per dygn i snitt per år. Även kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill
anger att ett säkerhetsavstånd ska finnas till vägar vid odling av grödor som har ätliga delar
ovan mark, samt att det ska göras en riskbedömning för varje ny, tillkommande
produktionsplats samt för befintliga platser om förutsättningar och omständigheter för
produktion där har förändrats.
Alla nytillkommande kolonier och odlingsområden ska utgå från den befintliga terrängen.
Användningen ska anpassas till landskapet och inte tvärtom. På detta vis undviks både
kostsamma och förstörande sprängningar och utfyllnader. Region Gotland avgör vilken
mark som är lämplig för stadsodling. Frågor som är avgörande kan exempelvis vara
huruvida vatten finns att tillgå inom ett rimligt avstånd. Förvaltningen har delegationsrätt
att ta beslut i dessa ärenden. Varje förfrågan om uppstart av stadsodling behandlas
individuellt som ett ärende i enlighet med stadsodlingsstrategin. Stadsodlingen ska placeras
och utformas på ett sådant sätt att den berikar stadsmiljön och med hänsyn till
omgivningen. Stadsodlingsområden som ligger på allmän platsmark bör vara tillgängliga för
allmänheten att besöka.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius
Anläggning
Vid anläggning av nytt koloniområde ansvarar Region Gotland för investeringskostnader
om ekonomiska förutsättningar finns. Intentionen är att Region Gotland med
investeringsmedel i första hand avgränsar lotter med hjälp av hörnpinnar, tar jordprov samt
sätter upp vattenmätare och drar fram vattenledningar. Om det inte finns förutsättningar
att dra fram vattenledningar till ett område, som i övrigt lämpar sig för stadsodling, vill
Region Gotland möjliggöra för föreningar att själva transportera vatten till odlingarna hellre
än att avslå intresseanmälan. Det är önskvärt att det på området finns odlingslotter av
varierande storlek för att på så vis tillgodose ett varierande behov av odlingsformer.
För att ett nytt område ska anläggas krävs att en förening anmäler intresse. Föreningen
presenterar en långsiktig och tillförlitlig plan över hur verksamheten ska bedrivas. När ett
odlingsområde anlagts och en förening tecknat arrendeavtal överlämnar Region Gotland
ansvaret för området till föreningen. Region Gotland genomför kontroller av att området
hålls städat och i fint skick. Om området befinns ovårdat åläggs föreningen att åtgärda
detta snarast. Om ingen åtgärd utförs kan arrendeavtalet komma att sägas upp.
Om behovet för odlingen upphör eller markägaren behöver ytan för annat ändamål, ska
ytan återställas till ursprungligt skick. Region Gotland och föreningen ansvarar då för att
återställa sina respektive anläggningar.

Avtal
Arrendeavtal tecknas endast mellan Region Gotland och odlingsintresserad förening eller
organisation. Regionen upprättar inte avtal med privatpersoner. Föreningen sätter upp egna
stadgar och riktlinjer för sina medlemmar. Dessa stadgar ska bygga på de krav som finns i
arrendeavtalet och regionen ska ta del av dessa stadgar och riktlinjer.

Foto: Louise Billqvist
Ett arrendeavtal ska vara skrivet innan stadsodlingen påbörjas. Arrendeavtalet reglerar vad
som gäller avseende skötsel och övriga bestämmelser.

Foto: Louise Billqvist
Avgift
Årlig avgift för utarrenderade odlingsområden regleras av den taxa som fastslagits av
regionfullmäktige. Arrendeavgiften tas under de första 30 åren ut som en återbetalning för
den investering som anläggning av området innebär och fortlöper sedan som en ordinarie
avgift för upplåtelse av marken. Arrendeavgiften tas ut per kvadratmeter odlingsbar mark
inom respektive odlingsområde. Denna yta mäts ut av regionen. Arrendeavgiften justeras
inte med avseende på antal uthyrda lotter. Ansvaret för att odlingslotter hyrs ut vilar på
föreningen.
Storlek
Den maximala storleken på nya områden som anläggs för odlingsändamål är ca 10 000
kvm. Denna maxgräns är till för att föreningen ska känna att de klarar av att ta hand om
området. En begränsad storlek på området gynnar även att sociala värden skapas mellan de
som odlar. Det är lättare att uppnå en känsla av gemenskap inom en mindre grupp.
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Skötsel
Föreningen ska hålla arrendeområdet i städat och vårdat skick. Föreningen ansvarar för
latrin- och sophämtning samt i övrigt erforderlig renhållning. Föreningen ansvarar för att
avfall förs bort och slängs på korrekt sätt. Trädgårdsavfall får komposteras på området om
anläggning för detta finns förberett. Vid eventuella problem med skadedjur ansvarar
föreningen för att hantera detta. För odlingsområdets löpande investerings- och
driftskostnader - för toalett, vattenförbrukning (eget avtal med vattendistributör),
trädgårdsavfall, sopor, underhåll av eventuella staket och plank, med mera - ansvarar
koloniområdets förening.
Vid odling i stadsmiljö är det viktigt att ta hänsyn till omkringliggande natur- och
livsmiljöer. Region Gotland, som ekokommun, tillåter därför ingen användning av kemiska
bekämpningsmedel i odlingsområdena. Regionen strävar också efter att ingen
konstgödning ska användas på odlingsområdena. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
anger även att alla som bedriver, eller avser att bedriva en verksamhet, eller vidta en åtgärd,
ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter
eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Anläggningar på området
Detaljplanen styr markanvändning och huruvida byggnader får förekomma. Vid
nybyggnationer ska bygglov sökas av varje enskild person. Detaljplan för området anger
hur många kvadratmeter varje odlingslott får bebyggas med. I de fall detaljplanen inte
reglerar bebyggelse gäller att varje odlingslott, efter bygglov, får bebyggas med maximalt 10
kvadratmeter. Kvadratmeterangivelsen gäller den sammanlagda arealen för stugor, bodar
och växthus. Bebyggelsen får vara högst tre meter hög. Eventuella gemensamhetsstugor
kräver bygglov och får vara totalt 25 kvadratmeter stora där detaljplanen inte anger något

annat. Föreningen ansvarar för att kontrollera att byggnationer inom arrendeområdet inte
strider mot gällande detaljplan. Bestämmelser gällande storlek och höjd på stugor gäller
från och med att strategin tagits i nämnd. Material- och färgval, gällande stugor, bodar,
lådor med mera, ska göras med omsorg för att ge ett vårdat intryck och smälta in i
omgivningen. Stugor ska vara byggda i trä och byggnationer ska hållas i väl vårdat skick.
Bygglov ska även sökas för uppförande av mur eller plank högre än 110 centimeter. En
enkel beskrivning av bygglovsfrågor som berör stadsodlingsfrågor tas fram av regionen och
medföljer framtida arrendeavtal.
Övergripande gäller att områdena är avsedda för odlingsändamål. Enskilda lotter får
följaktligen inte anta karaktär av fritidshus. Därför är det inte tillåtet att övernatta i
stugorna, anlägga altaner eller på andra sätt hårdgöra större ytor. Det är inte heller tillåtet
att ställa upp större lekredskap, så som studsmattor eller dylikt.
Önskemål om permanent djurhållning på odlingsområden regleras av lokala
ordningsföreskrifter och ansökan ska lämnas till Region Gotland för varje enskilt fall.
Tillgänglighet
Odlingsområden som ligger på parkmark eller allmän platsmark ska stegvis öppnas upp så
att de blir tillgängliga för allmänheten. Odlingsområden som ligger på mark detaljplanelagd
för koloniområde eller odlingsområde ska sträva mot att hålla området tillgängligt och fritt
från höga stängsel. Dessa får i undantagsfall avgränsas med hjälp av ett staket som är högst
110 cm eller ett Gunnebostängsel som är högst 150 cm. I de fall Gunnebostängsel används
bör de vara beklädda med klätterväxter eller dylikt. Taggtråd får inte användas. Region
Gotland bekostar inte inköp och uppsättning av staket eller stängsel runt områdena. Om
stängsel högre än 150 cm redan finns runt befintliga koloniområden ska dessa helt eller
delvis justeras efter de nya riktlinjerna. Region Gotland bekostar denna justering. Grindar
till områden ska dagtid stå olåsta och uppställda. Genom dessa bestämmelser vill Region
Gotland främja att koloniområdena ska vara gröna, inspirerande oaser som ger
rekreationsvärden till odlare, allmänheten och besökare.

Bilden ovan ger exempel på en koloniförening som bjuder in allmänheten till att vandra genom
stadsodlingsområdet för rekreation.
Foto: Pernilla Johansson

Bilderna ovan visar exempel på ett stadsodlingsområde som kan upplevas exkluderande och ett som kan
upplevas mer välkomnande. Foto: Louise Billqvist
Region Gotland vill erbjuda allmänheten möjlighet att odla i tätorterna, där förutsättningar
finns. Därför strävar Region Gotland mot att anlägga odlingar som är möjliga att sköta från
exempelvis en rullstol.
Vatten
Region Gotland står för uppsättning av vattenmätare om förutsättningar för detta finns.
Arrendatorn ansvarar för avläsning och förbrukningskostnad. Vattenförsörjningen till nya
odlingsområden eller odlingsprojekt måste vara löst innan avtal upprättas.
Information
Region Gotland ska idka informationsspridning för vad som gäller i och för
stadsodlingarna. Informationen ämnar bland annat tydliggöra att regionägda bär och
fruktträd är till för allmänheten, men att odlingar som drivs av föreningar inte är till för

allmän konsumtion. Region Gotland ansvarar för att sätta upp en skylt som informerar om
att stadsodling bedrivs enligt överenskommelse. Föreningen ansvarar för att sätta upp en
skylt med kontaktuppgifter till ordförande eller motsvarande.
Region Gotlands hemsida ska kontinuerligt uppdateras med aktuell information från
regionen.
Tillfällig stadsodling
Region Gotland ser positivt på initiativ om mer tidsbegränsade odlingsprojekt som
exempelvis kan bedrivas under en odlingssäsong. Vid intresse om odling av detta slag
presenteras en projektidé och förslag på område till regionen som överväger om platsen
lämpar sig för markupplåtelse. Vid bedömning av projektets lämplighet övervägs även
huruvida odlingsidén kommer att vara hållbar i fråga om utseende i offentlig miljö. Den
odlingsintresserade gruppen åtar sig att söka erforderliga tillstånd hos polismyndigheten.
I fråga om projekt av detta slag ombesörjer Region Gotland inget anläggningsarbete och
inte tillgång till vatten. Gruppen får själva presentera hur de planerar att lösa frågor av det
slaget. Tillfälliga odlingsprojekt medges om de bedöms lämpliga och om förutsättning
finns.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius
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Tekniska nämnden

Nyttjanderättsavtal gällande utomhusgym i Klintehamn
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner avtalsförslaget

Sammanfattning

Föreningen Klintetraktens framtid har kontaktat teknikförvaltningen med önskemål
om att få anlägga ett utomhusgym på Region Gotlands parkmark i anslutning till
badplatsen vid gamla barlastkajen i Klintehamn.
Föreningen har för detta projekt beviljats bidrag från Leader Gute med villkoret att
gymmet anläggs innan årsskiftet samt att ett avtal längre än fem år tecknas med
markägaren. Tekniska nämnden behöver godkänna avtalsförslaget eftersom
förvaltningen har delegation på att underteckna avtal som är max fem år långa.
Ärendebeskrivning

Bedömning

Ett utomhusgym tillgängligt för allmänheten på denna plats i Klintehamn kan
förväntas innebära ökade rekreationsvärden för boende och besökare i Klintehamn.
Ett utomhusgym i anslutning till badplatsen kan stärka platsens värde som
mötesplats. Då föreningen önskar anlägga utomhusgymmet på parkmark anger
nyttjanderätten av utomhusgymmet måste vara tillgängligt för allmänheten och att
det inte får stängslas in.
Överenskommelsen innebär inga utökade kostnader för teknikförvaltningen i och
med föreningen ansvarar för anläggning, underhåll och eventuell återställan, vilket
anges i avtalsförslaget.
Beslutsunderlag



Avtalsförslag mellan Region Gotland och föreningen Klintetraktens framtid.
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Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Västerhejde Botmunds – fler anslutningar till Södra Ygne
Samfällighet
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden tillstyrker samfällighetsföreningens begäran att få ansluta ytterligare en fastighet till den blivande
gemensamhetsanläggningen.

Sammanfattning

Förfrågan har inkommit från fastighetsägare om att kunna ansluta sig till Region
Gotlands VA-ledningsnät via gemensamhetsanläggningen Södra Ygne VAsamfällighet. Kapacitet att ansluta fler ser vi inte som något hinder.
Ärendebeskrivning

Anslutning av ytterligare en fastighet innebär en intäkt på 33 378 kronor (inkl moms)
när anslutning sker.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-nätet på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i Regionens
regi än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att förbättra
förutsättningarna för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett instrument för
detta är även projektet Klart Vatten som succesivt går igenom Gotlands socknar.
Möjligheten att ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet medför i längden
miljövinster för barn och ungdom likväl som för övrig befolkning.
Beslutsunderlag

-

Skrivelse från blivande Samfällighetsföreningen

-
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