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Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringsbudget mark och stadsmiljö
Förslag till beslut

•

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö
godkänns.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige RF§87 så ska tekniska nämnden fördela investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö med totalt 15 mnkr. Investeringsbudgeten avser år 2018 och 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget
2018, tkr

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Belysning
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl
LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur
park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker
ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl upprustning
Reinvestering belysning
Kapacitetsförb Solbergagat
Reinvestering kvarnar,
Summa

Budget
2019, tkr

Plan
2020, tkr

Plan
2021, tkr

Plan
2022, tkr

3 000
5 000
1 500
700

3 000

500
2 000

500
2 000

500
2 000

1 500
700

1500
3 200

1500
3 200

1500
3 200

300
500
500

300
500
500
5 000

500
800
2 000
1 000
5 000

500
800
2 000
1 000
5 000

500
800
2 000
1 000
5 000

500
500

500
500

1 500
500

1 500
500

1 500
500

1 500
1 000

1 500
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

500
2 500

500

500

21 000

21 000

500

15 000

15 000

24 000
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/6

Bedömning

Teknikförvaltningen har fördelat investeringsramen för mark och stadsmiljö utifrån
verksamhetens behov. Fördelningen har gjorts på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Björn Sandqvist

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2732
Tekniska nämnden

Statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar
Förslag till beslut

•
•

Att Tekniska nämnden godkänner statusrapporten enligt bilaga
Att statusrapporten överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i ”Anvisning och sammanfattning av uppdrag inför budgetavstämningen
hösten 2017” fått i uppdrag att återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för
regionens sim- och ishallar. De sim- och ishallar Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) tittat på
är Solbergabadet, Visby ishall , Hemsebadet och Hemse ishall. Statusundersökningen har haft
fokus på hallarnas skick utifrån den tekniska statusen, ej utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Hallarnas skick redovisas utförligt i bifogad bilaga.
Angående Romabadet gjorde CBI Betonginstitutet en statusbedömning 2015-11-30 av badet på
uppdrag av FFA. Resultatet blev sedan en del av den åtgärdsplan som låg grund för
reparationsbehovet av badet med en bedömd kostnad på 60 miljoner. Det finns ett beslut inom
Region Gotland att Romabadet ej skall tas i drift. Romabadet beaktas därför ej i föreliggande
statusrapport.
Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd kvarvarande livslängd på
minst 20 år om underhåll och lokala reparationer sker kontinuerligt. Dock kommer det att behövas
att mindre lokala reparationer utförs för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. Bassängens skador bör hållas under uppsikt, vilket bör göras av företag med
specialkompetens för badhus, förslagsvis vart 5:e år.
Visby ishall, år 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt( Energy Performance Contract)
för Ishallen i Visby. I samband med detta ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i
byggnaden vilket medfört att anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd
på uppskattningsvis 15 år innan tekniska komponenter behöver ersättas. Det finns dock behov
inom en snar framtid att göra viss ytskiktrenovering, stambyte och fönsterbyte.
Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt, det förkommer även
spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage har även identifierats på
bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs föra att bevara dess bärighet
och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en omfattande renovering rekommenderas. De
tekniska installationerna i byggnaden fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte
skett. De olika systemen i byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar framtid vara i
behov av utbyte.
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Teknikförvaltningen
Björn Sandqvist

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2732

Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid genomföra en mer
ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess framtida underhållsbehov skall
kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.
Hemse ishall, år 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska installationer.
Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag fungerar felfritt. Majoriteten av
kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag fungerar utan anmärkning. Dock förutspås
kylanläggningen inom en snar framtid vara i behov av ersättning, alternativ renovering då dess
tekniska livslängd passerat. Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kyl mediet från 1977
vilket innebär att dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att behov av utbyte kan
komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Analys

Regionens sim- och ishallars status och skick varierar utifrån när dessa uppfördes och vilka
åtgärder som vidtagits med tiden. De tekniska livslängderna för tekniska installationer och
byggnadskonstruktion varierar även utifrån dessa parametrar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar kontinuerligt med dessa anläggningar för att förebygga
och åtgärda eventuella fel och skador som uppkommer i samband med slitage och brukande av
anläggning.
Underlagaget till statusbedömningen utgörs av rapporter framställda av CBI Betonginstitut
gällande Solbergabadet och Hemsebadets bassängers konstruktion. Vidare har dialog förts med
sakkunnig gällande respektive anläggning och platsbesök genomförts för att skapa ett så
sanningsenligt resultat som möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Bilaga
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Statusbedömning
- Region Gotlands sim- och ishallar.

Upprättad av:
Willy Modin, Teknisk förvaltare
Teknikförvaltningen, Region
Gotland
Datum: 2017-09-08
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Sammanfattning
Statusen på regionens sim-och ishallar varierar med dess byggnadsår och utförda underhålloch renoveringsåtgärder.
Konstruktionen för Solbergabadets bassäng bedöms utifrån CBI:s rapport vara i gott skick.
Vid okulär besiktning kunde inte heller några defekter identifieras gällande byggnadens
konstruktion och ytskikt.
Hemsebadet är i stort behov av renovering. Fuktskador och mikrobiell tillväxt förekommer
på ett flertal vägg- och taksektioner där sanering och eventuell ombyggnation är nödvändig
för att säkerställa inomhusklimatet. Även de ytskikt som härstammar från byggnadsåret är i
behov av utbyte, alternativt renovering då det upp kommit defekter och befaras ej finnas
något underliggande tätskikt. Vidare är bassängernas konstruktion i behov av renovering
och reparation vilket redogörs närmare i CBI Betonginstituts rapport från 2016.
De två ishallarna är byggda som ”kalla hallar” vilket innebär att avsedd brukstid utgörs
mellan oktober och mars. Bruk utöver detta intervall innebär att kylsystem får arbeta
hårdare vilket medför en högre energiförbrukning jämfört med en hall avsedd för bruk året
om.
De tekniska systemen i byggnaderna fungerar generellt sätt felfritt då kontinuerligt underhåll
och uppgradering genomförts. Ett flertal av de befintliga systemens tekniska livslängd börjar
lida mot sitt slut och kommer på sikt vara i behov av utbyte, alternativt renovering.
Majoriteten av stammar och brunnar i byggnaderna härstammar från byggnadsåren. Då det i
simhallar förekommer hårda och frätande ämnen i vatten och luft påökar detta förslitningen
av stammar och brunnar vilket resulterat i rostangrepp och läckage på rördragningar och
förstoppning i avloppsbrunnar. Ett omfattande stambyte kommer därav vara nödvändigt på
sikt.

Nomenklatur
EPC Korrodera –
PUMikrobiell tillväxt Stammar -

1

Energy performance contract
Rostangrepp
Planerat underhåll
Mögelpåväxt, rötsvampar mm.
Rördragning

Bilaga

Metod
Statusbedömningen har utförts genom okulär besiktning där varje aktuellt objekt fysiskt
inspekterats genom platsbesök. I samband med besiktning av byggnaden har dialog förts
med sakkunnig gällande berörd anläggningen för att erhålla ett så sanningsenligt resultat
som möjligt. Dialog har även först med byggnadsingenjör på Region Gotland för att få
ytterligare en källa som kan säkerställa att analysens riktighet.
För att bedöma simbassängernas(Kasunerna) status har utredningar av CBI betonginstitut
legat till grund där platsbesök ägt rum och provtagningar av betongkonstruktion genomförts
för att sedan analyseras och fastställa eventuella defekter och vilka åtgärder som bör vidtas.
Vidare har rapporten ”Tekniska livslängder och underhållsintervall, idrottsanläggningar”
framtagen av Stockholmstads Fastighetsavdelning legat till grund för de tekniska livslängder
som använts som referens i detta arbete då denna källa anses vara den mest relevanta för
arbetets syfte.
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Bedömning av Solbergabadets status
Sammanfattning
Då det i badhus råder en hög relativ fuktighet med ett flertal hårda och frätande ämnen i luft
och vatten påverkar detta förslitningen av olika installationer och konstruktioner. Detta
medför att den tekniska livslängden drastiskt reduceras i jämförelse med andra miljöer.
Genom den omfattande renoveringen 1999 förlängdes ett flertal komponenters livslängd
betydligt. Sammanfattningsvis är statusen på badhusets konstruktioner och ytskikt god.
Bassängen har en kvarvarande livslängd på minst 20 år om underhåll och lokala reparationer
sker kontinuerligt. Majoriteten av VVS-installationerna som installerades 1999 kommer inom
en snar framtid vara i behov av ersättning då dess tekniska livslängd närmar sig slutet eller
redan passerat. Resultatet av detta kan komma bli ökade drift och underhållskostnader,
otillfredsställande inomhusklimat, dyra akuta åtgärder och driftstopp där verksamheten blir
lidande.
Vidare har inget stambyte genomförts sedan byggåret. Då det som tidigare nämnts
förekommer ett flertal hårda och korrosionsframkallande ämnen i byggnaden och dess
vatten är rörledningar och brunnar därför extra utsatta. Detta har bidragit till korrosion på
rör och i brunnar vilket bidragit till läckage där lokala reparationer genomförts. Dessa
problem förutspås eskalera med tiden och därav bör ett stambyte genomföras snarast.
För att säkerställa statusen för hela byggnaden och dess konstruktion bör en djupare analys
utföras där eventuella fuktgenomträningar och mikrobiell tillväxt kartläggs.

Allmänt

Byggnadsår:
Omfattande renovering:
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1999
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Puts
Källargrund
Papp
2-glas

Fasad
Vid okulär besiktning bedöms fasaden vara i gott skick. Inga sprickbildningar eller defekter
identifierades vid tillfället. Underhåll av fasaden genomfördes i samband med den
omfattande renoveringen 1999 och förutspås ha en kvarvarande livslängd på ca 10-20 år
innan åtgärd krävs.
Stomme
Byggnadens stomme bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där dess tekniska
livslängd ej befaras ha överskridits. För att säkerställa konstruktionens fortsatta bärighet bör
en ingående analys och provtagning av sakkunnig för att kunna estimera kvarvarande
livslängd.
Källargrund
Källargrunden bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där inga defekter
identifierats.
Fönster
Majoriteten av de befintliga fönsterna härstammar från byggnadsåret 1960 med undantag
för ett fönsterparti som kontinuerligt bytts ut pga. av skadegörelse. Den tekniska livslängden
har därmed sedan länge passerat vilket medför en omotiverat hög energiförbrukning och
försämrat inomhusklimat.
Yttertak
Takpappen byttes ut 2012 då den tidigares tekniska livslängd var slut. Vid okulär besiktning
bedöms taket och dess plåt detaljer vara i gott skick med en kvarvarande livslängd på 15-20
år.
Innertak och bjälklag
Vid okulär besiktning noterades inga defekter. Dock gavs ingen möjlighet till att undersöka
detta närmare då tillgänglighet var begränsad. Detta bör därför undersökas närmare för att
säkerställa att inte mikrobiell tillväxt och fuktskador förekommer i konstruktion och bjälklag.
Ytterväggar
Vid okulär besiktning noterades inga defekter eller fuktgenomslags indikationer. Detta bör
dock undersökas närmare för att säkerställa fuktkvot i vägg och mätning av eventuell
mikrobiell tillväxt.
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Bassängen
Under 2011 utfördes en statusbedömning av badhusets bassäng. Vid tillfället noterades ett
fåtal skador i from av sprickor, läckage, bortspjälkad betong och korroderade armeringsjärn.
2016 genomfördes en liknande besiktning där det konstaterades att antalet skador och dess
omfattning ökat väsentligt sedan den tidigare utredningen.
Trots ovanstående bedömer CBI betonginstitut att bassängens konstruktion fortfarande är i
relativt gott skick. Dock krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete med lokala reparationer för att
säkerställa dess bärighet och funktion bibehålls.
Rekommenderade åtgärder enligt CBI
Spjälkningsskador bör repareras lokalt genom att rost skadad armering bilas fram, rengörs
och eventuellt kompletteras. Därefter repareras skadan genom att ny betong gjutes eller
sprutas på och runt armeringsjärnen.
I övrigt bör bassängens skador hållas under uppsikt, vilket bör göras av CBI Betonginstitutet
eller annan likvärdig kompetens, förslagsvis vart 5:e år.

Luftbehandlingsinstallationer
Badhuset ventileras via tre luftbehandlingsaggregat.
TA3,FF1,FF2 – Betjänar teknikutrymmen, installations år: 2000
TA2/FF2 Betjänar Omklädningsrum, bastu, entré, installations år: 2000
VÅA1 – Betjänar Simbassäng, Installations år: 2001
Ventilationen i badhuset fungerar idag felfritt där ett tillfredställande inomhusklimat kan
hållas. Dock börjar samtliga ventilationsaggregats tekniska livslängd lida mot sitt slut vilket
bidragit till att reservdelar för vissa komponenter ej går att få tag i. Därav bör ett utbyte
planeras för inom en snar framtid.

Värmeinstallationer
I samband med den omfattande renoveringen som ägde rum år 1999 ersattes de befintliga
värmeinstallationerna med nya. Idag fungerar anläggningen felfritt där en god miljö erhålls.
Dock kommer ett flertal komponenter inom en snar framtid behöva ersättas då dess
tekniska livslängd har eller inom en snar framtid kommer överskridas vilket kan medför
ökade underhålls-och driftkostnader och ett bristande bad- och inomhusklimat.

Sanitetsinstallationer
Badhusets sanitetsutrymmen bedöms vara i gott skick utifrån okulär besiktning.
Ett flertal åtgärder i form av planerat underhåll har vidtagits i form av
Nya golvbrunnar ca år
Nytt kakel i duschutrymme ca år
Utbyte av bastupanel år
5
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Styr och reglertekniska installationer
Den befintliga styr och reglerutrustningen i byggnaden installerades i samband med den
omfattande renoveringen som genomfördes 1999. Den tekniska livslängden för
installationen har överskridits och bör ersättas inom en snar framtid. Idag fungerar dess
funktioner utan anmärkning.

Sammanställning av komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Visby ishalls status
Sammanfattning
Ishallen byggdes år 1973 som en ”kall hall” vilket innebär att avsett bruk av anläggning
utgörs perioden mellan mars och oktober. Majoriteten av konstruktionen härstammar från
byggnadsåret där inget omfattande underhåll genomförts mer än omläggning av takpapp.
Vid okulär besiktning kunde inga defekter på konstruktionen identifierats och skicket på de
olika komponenterna bedöms vara i god kondition trots sin ålder. Inom en snar framtid
kommer det dock ett fönsterbyte vara nödvändigt då dess tekniska livslängd sedan länge
passerat vilket medför försämrad isoleringsförmåga och därmed förhöjda driftkostnader då
kylanläggningen får arbeta hårdare för att motverka detta. Vidare förutspås det inom en
snar framtid vara nödvändigt med ett stambyte och renovering av träpanel då dess tekniska
livslängd har, eller inom kort passerar.
År 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt för Ishallen i Visby. I samband med detta
ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att
anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 15
år innan tekniska komponenter behöver ersättas.

Allmänt

Byggnadsår:
EPC projekt:
Renovering pist:
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Träpanel
Platta på mark
Papp
2-glas

Fasad
Fasaden består av träpanel vilken vid okulär besiktning bedöms vara i gott skick trots att dess
tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut. Inom en snar framtid kan det dock komma att bli
aktuellt att ersätta sektioner av panelen, alternativt byta hela.
Inga iögonfallande sprickbildningar på sockel identifieras vid besiktningstillfället.
Stomme
Byggnadens stomme bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där dess tekniska
livslängd ej befaras ha överskridits. För att säkerställa konstruktionens fortsatta bärighet bör
en ingående analys och provtagning av sakkunnig utföras för att bedöma dess kvarvarande
livslängd.
Grund
Grunden består av platta på mark. Vid okulär besiktning noterades inga defekter och
bedöms vara i god kondition med en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 30-40 år.
Fönster
Majoriteten av fönstren på byggnaden härstammar från byggnadsåret 1973. Detta innebär
att dess tekniska livslängd passerat vilket resulterar i att dess isoleringsförmåga försämras
med åren vilket medför en högre driftkostnad då kylanläggningen får arbeta hårdare för att
kompensera för detta.
Tak
Takpappen lades om år 2002 på sektionen över rink och läktare medans pappen över
serveringsdelen byttes 2014. Vid okulärbesiktning bedöms taket och dess plåtdetaljer vara i
gott skick med en kvarvarande livslängd på ca 15 respektive 30 år.

Pist
Under 2016 utfördes en renovering av pisten då det under tidigare säsong uppkommit
sprickbildningar i isen. Anledningen till detta berodde på att fogarna mellan de olika
sektionerna av den underliggande betongkonstruktion bestod av silikon där kontentan blev
att isen inte fick fäste. Detta åtgärdades genom att befintligt färglager avlägsnades och
fogarna ersattes med ett bättre lämpat material för att därefter applicera två lager epoxi
över konstruktionen.

8

Bilaga

Luftbehandlingsinstallationer
Ishallen betjänas idag av 2 luftbehandlingsaggregat placerade i markplan.
VÅA1
- Betjänar serveringsdel och omklädningsrum. Installations år: 2014
TA1, FF2
- Betjänar ishallen. Installations år: 2014 i samband med EPC.
Statusen på luftbehandlingsinstallationerna är mycket god och tillfredsställer
ventilationsbehovet i byggnaden. Installationerna har en uppskattad kvarvarande teknisk
livslängd på ytterligare 15-20 år.

Värmeinstallationer
Värmebehovet i byggnaden förses via fjärrvärme.
Under 2014 ersattes ett stort antal värmeinstallationer med energieffektiva komponenter i
samband med EPC projektet. De övriga värmeinstallationerna härstammar från 2006.
Samtliga installationer fungerar idag felfritt och har en estimerat kvarvarande teknisk
livslängd på ca 30 år med undantag för ett fåtal komponenter.

Kylinstallationer
Den befintliga kylanläggningen installerades 2014. Anläggningen fungerar idag felfritt.

Sanitetsinstallationer
Sanitetsutrymmen i anslutning till omklädningsrummen renoverades 2015 och är i gott
skick. Inga defekter identifierades vid besiktningstillfället.

Styr och reglertekniska installationer
I samband med EPC projektet 2014 ersattes samtlig styr- och reglertekniska installationer.
Dessa fungerar idag bekymmerfritt och har en estimerat kvarvarande teknisk livslängd på ca
10-15 år.

Elinstallationer
Idag finns ett lågspänningsställverk och ett högspänningsställverk som förser byggnaden
med dess elbehov. Lågspänningsverket är lokaliserat i samma driftutrymme som
ventilationsaggregaten har en uppskattad tidsålder på ca 20 år och fungerar idag felfritt.
Detta innebär att installationen har en estimerad kvarvarande livslängd på ca 15 år.
Högspänningsställverket som är placerat i driftutrymmet intill lågspänningsställverket är
med stor sannolikhet installerad i samband med byggnadsåret, dvs år 1973. Detta innebär
att dess livslängd idag uppgår till 44 år och därmed har dess tekniska livslängd passerad.
Detta har resulterat i att ett flertal åtgärder vidtagits på senare tid för att säkerställa
säkerheten och brandrisken. Ställverket bör ersättas inom en snar framtid både ur
säkerhets- och ekonomiska aspekter.
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Sammanställning av komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Hemsebadets status
Sammanfattning
Hemsebadet huvuddel byggdes år 1977 där en utökning med en rehabiliteringsbassäng ägde
rum 1996 som renoverades 2014. Vidare tillkom två omklädningsrum, en mindre
barnbassäng och aktivitetshall år 2015.
Hemsebadet är idag i stort behov av renovering. På ytter- och innerväggar i den äldsta delen
av byggnaden förekommer fuktangrepp och mikrobiell tillväxt där sanering och eventuell
ombyggnation rekommenderas. Ytskikten i sanitetsutrymmen i anslutning till och runt den
stora bassängen härstammar från byggnadsåret där dåliga fogar förekommer och är i behov
av åtgärd. Även befintliga stammar och golvbrunnar i byggnaden härstammar från 1977 där
defekter i form av täta brunnar förekommer. Spjälkningsskador till följd av korroderande
armering och läckage har även identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt
åtgärdsarbete krävs föra att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta
eskalera och en omfattande renovering rekommenderas.
De tekniska installationerna i byggnaden fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och
utbyte skett. De olika systemen i byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär
att ett flertal komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en
snar framtid vara i behov av utbyte.
Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid genomföra en
mer ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess framtida underhållsbehov
skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.

Allmänt

Byggnadsår
Tillbyggnad av rehabiliteringsbassäng
Renovering rehabiliteringsbassäng
Tillbyggnad två nya omklädningsrum, mindre bassäng och aktivitetshall
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Betong och skalmur av tegel och träpanel
Källargrund/Platta på mark
Papp
2-glas

Yttertak
Yttertaket har generellt sett bra fall med undantag för ränndalar och genomföringar där
vattnet blir stående vilket medför påökad risk för läckage. Pappen är i gott skick med en
estimerad kvarvarande livslängd på ca 10 år.
Innertak
Över simbassänger (förutom lilla simbassängen från 1977) består takkonstruktionen av
limträbalkar, TRP-plåt och utanpåliggande isolering samt takpapp. Ovan omklädning och
duschrum består takkonstruktionen av ett gjutet betongvalv med isolering (tilläggs isolerat
2006), plywood (underlagstak) och takpapp/takduk. Vid besiktning noterades mikrobiell
tillväxt på underlagstak och intill takfot vilket bör undersökas närmare då tillgängligheten vid
besiktningstillfället var begränsad. Konsekvensen av den mikrobiella tillväxten och
fuktskadorna kan komma att påverka inomhusmiljön negativt i form av allergiska reaktioner
och unken lukt. Vidare har det genom samtal med fastighetsskötare framkommit att läckage
sker vid hårt väder.
Fasad
Fasaden består av fasadtegel med överliggande träpanel på ett flertal ställen. Vid
besiktningstillfället framkom att fuktgenomslag har förekommit som åtgärdats. Vidare
noterades sprickbildning i den sydöstra fasaden och fogarna mellan de olika
gjutningselementen är mycket dåliga. Träpanelen är i förhållandevis god kondition där ett
fåtal sektioner på sikt förväntas nödvändigt med ett utbyte.
Grund
Grunden består av källargrund i anslutning till bassängerna och platta på mark på de övriga
delarna. Vid okulär besiktning identifierades inga defekter och grunden bedöms vara i gott
skick.
Golv
Golven i dusch- och omklädnadsutrymmen i anslutning till bassängerna samt runt
bassängområden består av klinkerplattor som härstammar från byggnadsåret. På ett flertal
områden förekommer brister i fogar som troligtvis beror på slitage. Rekommenderade
åtgärd avser att befintligt ytskikt avlägsnas och ersätts med nytt.
Fönster
Majoriteten av fönsterna i byggnaden härstammar från byggnadsåret vilket innebär att dess
tekniska livslängd passerat. Vid okulär besiktning noterades även att dessa fönster var i
dåligt skick och är i behov av renovering eller utbyte. Konsekvensen av de dåliga fönsterna
blir en omotiverat hög energiförbrukning vilket i en badanläggning med hög
inomhustemperatur och relativfuktighet medför en stor merkostnad i from av energi.
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Stomme
Vid okulär besiktning noterades inga defekter som påverkar stommens bärighetsförmåga.
Vidare ser även limträbalkarna för tak konstruktionen ut att vara i gott skick.
Innerväggar
På ett flertal innerväggar finns synliga tecken på mikrobiell tillväxt som följd av organiska
material i konstruktionen. De drabbade sektionerna är i behov av sanering och eventuell
ombyggnation då följden av skadorna kan komma att bli ett bristande och
allergiframkallande inomhusklimat.
Ytterväggar
Majoriteten av ytterväggarna består av en tung konstruktion av betong med mellanliggande
isolering och skalmur av tegel eller fasad av trä eller skivmaterial. På ett flertal ställen har
tydliga tecken på fuktskador och mikrobiell tillväxt identifierats . Sannolikt behöver de
drabbade områdena saneras och byggas om inom en snar framtid för att undvika ett
bristfälligt inomhusklimat.

Bassänger
CBI betonginstitut bedömer att ett flertal lokala reparationer är nödvändiga för att bevara
bassängernas bärighet och funktion.
De mest omfattande skadorna som noterats beror sannolikt på relativt långt gången
armeringskorrosion med avspjälkad betong som följd. Ett flertal läckagage har även
identifierats runt om konstruktionerna. Troligt är även att de konstruktionsdelar som idag
inte uppvisar några skador kommer på sikt även drabbas av liknande skador.
Som alternativ till det kontinuerliga reparationsarbetet som krävs för att bibehålla
funktionen och bärigheten hos konstruktionen förespråkar CBI en totalrenovering av
badhuset där
 Lokala skador repareras.
 Allt material ovan konstruktionsbetong i och runt bassängerna avlägsnas.
 Ett tätskikt appliceras i bassängen, och runt om bassängerna.
 Sedvanliga bassängmaterial appliceras på tätskiktet.
 Luftavfuktare monteras i källarplanet så att den relativa fuktigheten sänks.
Genom dessa alternativa åtgärder kan läckagen stoppas och konstruktionen räddas. Därav
kan badhuset troligen nyttjas en betydligt längre tid än om endast lokala skador
kontinuerligt åtgärdas.

Vattenrening
Vattnet i den stora 25m bassängen renas idag genom ett system som härstammar från
byggnadsåret 1977. I reningsprocessen förekommer cancerogena ämnen i form av Diatomit.
Processen fungerar idag felfritt med undantag för logistik och lagringsmöjligheter för klor
och saltsyra där verksamheten riskerar att få stänga vid fel eller utebliven leverans.
13

Bilaga

Önskemål har framkommit om bättre förutsättningar för lagringsutrymmen, alternativt
självproduktion av klor samt utbyte av vattenrening för den stora bassängen.

Luftbehandlingsinstallationer
Badhuset ventileras via tre luftbehandlingsaggregat och två frånluftsfläktar.






VÅA1 – Försörjer 25 m bassängen och den mindre simhallen, installations år: 2000
VÅA2 – Försörjer omklädnadsrum och tränings, installations år: 2013
VÅA4 – Försörjer Rehabiliterings bassäng, installations år: 1996
FF5 – Försörjer simhall, installations år: 1996
FF4 – Försörjer förråd mm. Installations år: 1996

Luftbehandlingsinstallationerna status är god trots dess ålder och tillfredsställer
ventilationsbehovet i byggnaden. Inom kort planeras VÅA4 ersättas med nytt aggregat då
dess tekniska livslängd passerat och beställning är gjord.

Värmeinstallationer
Den befintliga fjärrvärmeväxlaren och bassängvärmeväxlarna installerades år 2000 och är
därmed 17 år gamla. Den tekniska livslängden för dessa värmeväxlare uppges till 15 år vilket
innebär att denna passerat för de befintliga. Vidare fungerar idag värmeväxlarna felfritt mer
än att dess verkningsgrad kan ifrågasättas gentemot moderna.
Radiatorsystemet härstammar från byggnadsåret 1977 och fungerar idag felfritt trots sin
ålder.

Sanitetsutrymmen
Duschutrymmena och dess tillhörande omklädningsrum samt bastun härstammar från
byggnadsåret. Ytskikten har kontinuerligt åtgärdats i samband med uppkomna defekter
vilket medfört kakeldifferens mm. Även fogarna är slitna.

Styr- och reglertekniska installationer
Styr- och reglertekniska installationerna i byggnaden har bytts ut kontinuerligt och har
därmed varierande ålder. De fungerar idag felfritt och inga synpunkter gällande defekter har
framkommit av fastighetstekniker mer än de som styr vattenreningen för den stora 25 m
bassängen. Denna styrning härstammar från byggnadsåret och dess tekniska livslängd har
sedan länge passerat och bör ersättas inom en snar framtid.

Stammar & brunnar
Majoriteten av stammarna i byggnaden består av gjutjärn och härstammar från
byggnadsåret och är därmed 40 år gamla. Då det i badhus och dess spillvatten förekommer
ett flertal hårda och korroderande ämnen är stammar och rördragningar extra utsatta vilket
14
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gör att dess tekniska livslängd minskar gentemot andra byggnader där liknande material
används. Därmed har den tekniska livslängden för badhusets stammar och
spillvattenbrunnar passerat. Detta har resulterat i komplikationer i form av korrosion och
stop i brunnar. Situationen förutspås eskalera med tiden i form av läckage från stammar till
följd av korrosion och ytterligare stopp i brunnar om inte ett byte äger rum inom en snar
framtid.

Elinstallationer
Ställverket som förser byggnaden med dess elbehov byttes ut 2013 och är därmed i gott
skick. Den äldre belysningen i byggnaden ersattes 2009 med ett nytt Dali system som idag
fungerar felfritt.

Sammanställning komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Hemse ishalls status
Sammanfattning
Ishallen byggdes år 1989 över en äldre utomhus rink som en ”kall hall” vilket innebär att
ishallen avser brukas perioden mellan oktober och mars. Bruk utöver dessa månader innebär
att kylanläggningen får arbeta hårdare för att kompensera för den varmare
utomhustemperaturen sommarhalvåret medför. Vidare finns ingen isolering under pisten
vilket i sin tur innebär en ökad energiförbrukning då en stor del av den producerade kylan
överförs till den underliggande marken. Vid okulär besiktning noterades inga defekter på
byggnadens konstruktion.
2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska installationer. Värme-,
ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag fungerar felfritt. Majoriteten av
kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag fungerar utan anmärkning. Dock förutspås
kylanläggningen inom en snar framtid vara i behov av ersättning, alternativ renovering då
dess tekniska livslängd passerat. Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kylmediet
från 1977 vilket innebär att dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att
behov av utbyte kan komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt
idag.

Allmänt

Byggnadsår –
Renovering av tekniska system -

1989
2008

Ishallen uppfördes 1989 ovan en befintlig utomhusrink som estimeras härstamma från
mitten av 70-talet. Hallen byggdes då som en ”kall hall” vilket innebär att den avses
avvändas från oktober-mars och isolerats därefter. Vid brukande av ishallen utöver dessa
månader får kylanläggningen arbeta mycket hårt vilket medför en hög energiförbrukning.
Vidare finns ingen isolering under pisten vilket innebär att en stor del av kylan som
produceras överförs till den underliggande marken vilket innebär en omotiverad
energiförlust.
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Limträstomme
Korrugerad plåt & Träpanel
Platta på mark
Plåt
2-glas

Fasad
Fasaden består av korrugerad plåt och träpanel. Träpanelen har nyligen bytts ut och
plåtsektionerna härstammar från byggnadsåret. Vid okulär besiktning noterades inga
framträdande defekter i fasaden.
Stomme
Byggnadens stomme består av limträbalkar. Vid besiktningstillfället noterades inga
iögonfallande defekter som kan påverka dess bärförmåga. Konstruktionen bedöms vara i
gott skick.
Grund
Grunden utgörs av platta på mark. Endast ett fåtal sprickbildningar har uppkommit genom
åren som åtgärdats omgående. Grunden bedöms vara i gott skick.
Fönster
Majoriteten av fönstren i byggnaden härstammar från byggnadsåret. Skicket på dessa
varierar där det inom en snar framtid bör planeras för ett byte för att undvika omotiverade
energiförluster.
Tak
Yttertaket består av plåt vilket lades om för ca 5 år sedan. Skicket bedöms vara i god
kondition med en kvarvarande teknisk livslängd på minst 30 år.

Pist
Pisten härstammar från innan byggnadsåret av ishallen då den frånbörjan var en
utomhusrink. Detta innebär att ingen underliggande isolering existerar vilket medför hög
energiförbrukning då en stor del av den producerade kylan överförs till den underliggande
marken. Pistens konstruktion består av en grusbädd där rören för kylmedia är dragen.
Genom dialog med sakkunnig för byggnaden och dess historia bedöms denna rördragning
vara ca 40 år gammal vilket innebär att dess tekniska livslängd lider mot sitt slut.

Luftbehandlingsinstallationer
Luftomväxlingen i byggnaden sker idag via 3 ventilationsaggregat.
VÅA1
VÅA2
VÅA3
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- Betjänar Omklädnings rum, mm. Installations år: 2007
- Betjänar Cafeteria och personalutrymmen. Installations år: 2008
- Betjänar Klubbrum. Installations år: 2008
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Statusen på luftbehandlingsinstallationerna är idag god och tillfredsställer ishallens
ventilationsbehov. Installationerna har en estimerad kvarvarande livslängd på ca 8-10 år.

Värmeinstallationer
Byggnadens befintliga värmeinstallationer installerades 2007 och fungerar idag felfritt.
Installationerna har en kvarvarande teknisklivslängd på uppskattningsvis 10-30 beroende på
komponent.

Kylinstallationer
Pistens befintliga kylinstallation installerades 1996 där ett flertal åtgärder vidtagits genom
åren. Anläggningen fungerar idag felfritt trots att dess tekniska livslängd passerat. Vidare bör
det förberedas för ett eventuellt byte, alternativt renovering kan komma bli nödvändigt då
defekter förutspås eskalera med tiden.

Sanitetsinstallationer
Dusch och omklädningsutrymmen renoverades för ca 10 år sedan där statusen idag är god.

Styr och reglertekniska installationer
I samband med renovering av installationssystem 2008 uppgraderades samtlig styrutrustning
i byggnaden vilken idag fungerar felfritt. Den tekniska livslängden för dessa installationer
löper ut inom de närmsta 10 åren.

Elinstallationer
Den befintliga belysningen i byggnaden installerades i samband med den tekniska
renoveringen 2008.
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Sammanställning komponenter och tekniska livslängder

19

Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 14 september 2017

TNau/TN September 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
2017-08-28
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Sept
2017

TNau

Nov 2017

TKF/Projavd

Nov
2017

TNau

Jan 2018

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Okt 2017

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Aug
2017
Sept
2017

TN

Okt 2017

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Sept
2017

TN

Okt 2017

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Höst
2017

TNau

Okt 2017

Ramavtal

TKF

Höst
2017

TNau el TN

Okt 2017

Typ av
upphandling

Verksamhet

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

Ä

Reservkraft Visby lasarett

Ä
Ä

Ä

Projekt

Projektering gata/mark
Ramavtal projektledare
bygg

FFU ut

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2351
15 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tidigareläggning av anslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

Budgetanslag,
tkr

133
717
2 373
16 2391

Kompletteringsbudget,
tkr

0
6 000
15 000

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

54 745
36 445

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
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Investeringsutfall tom 15 aug 2017
1 (2)
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E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2351

Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10572. Nybyggnad Sporthall Visborg TN 2013/399
Projektägare
Tekniska nämnden
Beställare
Kommunstyrelsen, 2010-08-26 § 188
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg TKF, ordf
Maria Modig KFF
Ethel Forsberg SBF
Bengt Kristiansson TKF
Referensgrupp politiker
TN au: Tommy Gardell ordf, Mattias Swartling, Anna Hrdlicka, Bengt Wickman,
Bodil Rosengren.
KFN: Hanna Lenholm, Roger Wärn

Projektorganisation
Alf $ Johansson, projektledare och fackansvarig Bygg
Louise Nilsson, fackansvarig Vvs
Allan Jacobsson, fackansvarig El
Sivert Persson, fackansvarig Mark
Organisation externa parter

Konsulter
Arkitekt:
Konstruktion:
VVs:
El:
Mark:

Visby Arkitektgrupp, Visby
PentaCon AB, Visby
ÅF Infrastructure AB, Stockholm
K-Konsult Elmiljö AB, Visby
UTE Arkitekter AB, Visby

Entreprenörer
Totalentreprenör: Peab Sverige AB, Visby
Ventilaion :
Gardells Plåtslageri AB, Visby
Vs:
Värme
& Sanitet AB, Visby
Bakgrund och syfte
El och larm
Caverion Sverige AB, Visby
Mark:
Väg & Byggnadsgrus AB, Hemse

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott. Detta föranledde
kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt inom idrottsområdet på Visborg
2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett nordligt läge av
planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och fritidsnämnden.
KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i
uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.

Projektmål
Att bygga en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för drottens/regionens
behov och där målsättningen har varit att få byggnaden miljöklassad Guld enligt Miljöbyggnad.
Tillvägagångssätt
Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Kontraktssumman fastställdes i upphandlingsprotokollet i samband med beställningen och rubriceras
riktpris. Riktpriset består dels i en fast del dels i en rörlig del.
Den rörliga delen utgör en kalkyl över entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, som parterna enas om skall gälla vid beställning
och som rubriceras riktkostnad (avtalad riktkostnad). Därmed avses ren självkostnad utan något
påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp m.m. på entreprenaden som skall gottskrivas beställaren.
Den fasta delen skall fastställas till ett belopp som exklusive moms motsvarar det procentpåslag på
rörlig del/riktkostnad som entreprenören offererat i sitt anbud, vilket är 6,6%, och som sedan fastställs till belopp i upphandlingsprotokollet.
Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts har en slutavräkning ägt
rum. I slutavräkningen redovisas entreprenadens slutliga självkostnad jämfört med avtalad riktkostnad.
Om slutlig självkostnad underskrider avtalad riktkostnad (med de justeringar som avtalats) skall en
bonus utgå till entreprenören. Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 20 procent av det belopp med vilket slutlig självkostnad underskridit avtalad riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället
överskrider avtalad riktkostnad skall entreprenören istället få en bot. Boten består i att entreprenören
endast tillerkänns 80 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider avtalad
riktkostnad.
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Ekonomi
(kr och timmar)

Investeringsbudget

KR

Tid (tim)

93 000 000

Total utgift

101 003 200

 Skillnad budget
och investeringsutgift

- 8 003 200

Kommentar

Budgeten framtagen till budgetberedning november 2010

 Avvikelser
Index

-1 705 000

Index fr o m jan 2014 enl Entreprenadindex E 84

 Avvikelser
Kostnadsökn.
från riktkostnadskalkyl till slutlig
kostnad

-1 300 000

Utökad utrustning för media-anläggning (data, ljud, ljus & mediakub)
Kostnadsuppskattning var för låg satt
till färdigställande.

-1 300 000

Restaurang (från kafeteria till tillagningskök och utökning inredning i restaurangdel). Kostnadsuppskattning var
för låg satt till färdigställande.

-1 300 000

Miljöbyggnad (certifierad Guld). Detta
kom efter budget satt. Hänvisning Styrgruppsmöte 9.5.3.

-700 000

Utökad el-entreprenad med bl a belysning av Idrottsvägen , väsentligt större
omfattning av kraft och belysning till
restaurang och installationer för mediatekniken i hela hallen.

-900 000
-200 000

-598 200

Utökad projektering(större omfattning
p.g.a. ovan)
Utökad skyltning för utvidgad till-gänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning, samt samordning med handikapporg. Allt i enlighet med föreskrifterna i
” Bygg ikapp”
Tidsförlängning p.g.a. sena beslut och
beställning avseende ombyggnad för
O`learys.

-8 003 200
 Totalt
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Resultat och analys
 Måluppfyllelse

Efter godkänd slutbesiktning med undantag av belysningen i hallen konstaterades
att hallen fått mycket beröm av de aktiva och publiken. Bl.a. har Svenska basketbollsförbundet U 20 lag och Svenska Innebandylandslaget under hösten haft ett
veckolångt träningsläger förlagt till hallen.
Flera nationella förbund jobbar idag på att förlägga tävlingar i hallen.
ICA Maxi Arena blev i november 2016 nominerad av Sport & Affärer, i konkurrens med Partille Arena och IFU Arena, till 2016 års idrottsarena. Dessvärre
räckte det inte hela vägen fram.
Med sin stabila konstruktion och förstärkning för upphängning av ljud- och ljusarrangemang i takkonstruktionen kan hallen utnyttjas mera till mässor, idrottsgalor och andra evenemang.

 Tid

Slutbesiktning var planerad till 2015-05-15 men en förskjutning på ca 4 mån av
den fastställda tidsplanen skedde på grund av tilläggsbeställningarna från KFF
och SBF, avseende restaurangdelen, loger, lokalgata och gång- och cykelväg.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till KFF
2015-10-01.

 Analys av avvikelser

Tilläggsbeställningar från KFF och SBF fanns ej med i ursprunglig budget.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör och är ett välfungerande arbetssätt när projekten är av större storlek. I partnering-projekt är det ett skallkrav att entreprenörens organisation är väl insatt i arbetssättet. Viktigt är
också att samarbetet fungerar fullt ut mellan entreprenör och beställare och att ”vi-känslan” infinner
sig redan från början och bibehålls under hela projektet.
Vid denna typ projekt krävs stor insats av beställarens projektledning. Projektledningen skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från entreprenörerna avseende de tekniska ställda kraven och uppföljning av tidplanen och ekonomin.
I denna entreprenad framskred projektet helt enligt planerna med ett gott samarbete tills dess att entreprenören upptäcker i slutet av projektet, vid den ekonomiska avstämningen, att deras kalkyler inte
håller utan börjar då begära riktkostnadsökning för att höja sitt arvode och därmed sin vinst. I och
med dessa krav så försvårades samverkan avsevärt och ”vi-känslan” om partnering i projektet försvann.
Överlämning
 Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.

 Punkter som
återstår att göra

Åtgärder kring belysningsarmaturer i halldelen.

 Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

 Uppföljningar
som ska genomföras

Belysningen kommer att följas upp under garantitiden. Leverantören har vid två
tillfällen varit på plats för att åtgärda fel och brister. Förlängd garantitid kommer
att begäras, med 2 år, vid garantitidens utgång i sept 2017.
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Arbete med återställning efter Oleary´s konkurs kommer att ske under våren
2017.
Fullföljning av miljökraven för att uppnå Miljöbyggnad Guld fortsätter under
2017.
Erfarenhetsåterföring
Under slutfasen av projektet kom KFF med förfrågan om en utökning av entreprenaden med ytterligare förbättring av ljud- och ljusinstallationen, inköp av sportutrustning samt anordnande av loger och
en restaurang i cafédelen för extern uthyrning.
De föreslagna åtgärderna presenterades för Projektstyrgruppen vid möte 2015-03-18 pkt 12. 2. 2.
Konstateras att det inte är optimalt att utöka entreprenaden i sådant sent skede med avseende på tid
och ekonomi. Stort utredningsarbete som ger klarhet i omfattning både vad det gäller tid, ekonomi
och konsekvens på övrigt i projektet, måste utföras vid dessa tillfällen. Beställningar i ett sent skede
påverkar entreprenadkostnaden betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant skede av entreprenaden.
Framtagna kostnadsuppskattning på utökning av entreprenaden fick stressas fram och togs fram på
snabbskisser.
Utförande av gång- och cykelvägen, samt lokalgatan kändes mer naturligt att utföra eftersom maskinresurserna fanns tillgängliga inom projektet.

Övrigt

_
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Alf $ Johansson

Datum

2017-03-13

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-08
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2013/399
7 september 2017

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för nybyggnad av sporthall Visborg
Förslag till beslut
 Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med

8 003 200 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
 Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Sammanfattning

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet
och gav TKF i uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Bedömning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2013/399

I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Övriga investeringar

Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2011/650
25 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
Förslag till beslut




att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige
att tilläggsanslag begärs med 371 tkr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt drickvatten till Fårösund och Bungenäs.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/650

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
Fårösunds vattenförsörjning (TN 2011/650)
Projektägare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Beställare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson TKF
Sten Reutervik TKF
Rikard Widen TKF
Ann-sofi Lindskog TKF

Jonas Aaw TKF
Marcus Ax TKF
Håkan Andersson TKF

Projektorganisation
Tommy Grönström, projektledare (2015-2013)
Jonas Pettersson, projektledare (2012-2007)
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Mats Regin, fackansvarig bygg
Ann-Charlotte Pettersson, fackansvarig mark

Maja Blomgren, projektledare maskin

Organisation externa parter

Projektörer:
Arkitekt,Bygg och Mark: Projektengagemang kring arkitektur Visby
Konstruktion: AN byggkonstruktioner Visby
VVS: VVS byrån Visby
El: K-konsult Visby
Styr/Automation: Sweco AB
Process/maskin: Sweco AB, Björks rostfria Hallstavik samt egen-regi
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Entreprenörer:
Intagsledning: Väg och byggnadsgrus AB, Dyk&Anläggning AB samt egen-regi.
Bakgrund och syfte
Intagspumpstation: Egen-regi
Överföringsledning: Strabag Sverige AB
Vattenverk, hus: Skanska Sverige AB
Vattenverk, maskin: Björks rostfria AB
VA-ledningar: NCC Nybergs AB samt egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad gäller lukt,
smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna epidemier samt vid
minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten (KA3) via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens
vattenverk (Hau vattenverk) för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för Hau
träsk vattenkvalitet, och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad av Hau
vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades sökandet efter
grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget
runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att
förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att förse
Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10 km mellan Bäste
träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom) påbörjades och år 2009 erhölls en
vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudier, pilotkörningar, markavtal mm. vad gäller
ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012 upphandlades projektering och år 2013-2015 upphandlades entreprenörer och
byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som producerar ett
godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Fårösunds och Bungenäs dricksvattenförsörjning. Detta skall ske
med hjälp av en ny råvattentäkt i Bäste träsk och en överföringsledning till ett nytt vattenverk
på Biskopshöjden i Fårösund.
Att genomföra projektet med underskridande av budgeterade ramar och söka
kostnadsbesparande lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning
gällande låg miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader (energisnål), låg
kemikalieförbrukning och med en attraktiv miljö att vistas i för brukare av
anläggningen.

Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts med delprojekt (olika entreprenader) som följer vattnets väg från
intag (Bäste träsk) till nya vattenverket och ledningsnät (se nedanstående uppdelning 1-4).
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter och separat upphandlad
generalkonsult (process/maskin). Vidare har vissa va-ledningar projekteras i egen-regi.
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1. Intagsledning Bästeträsk och råvattenpumpstation (2012-2014)
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av
ramavtal/årsentreprenörer (Väg och Byggnadsgrus AB och Dyk & anläggning AB) och
regionens egenregi (va-verkstad och ledningsnät VA-avdelningen).
2. Överföringsledning Bäste träsk-Fårösund (2013-2014)
Entreprenaden har projekteras av egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av regionens
egen-regi (ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör Strabag AB (beslut
TN2013-04-29 §79).
3. Fårösunds nya vattenverk (2014-2015)
Vattenverket är projekterat av:


Projektengagemang AB(ramavtal)



AN-byggkonstruktioner (ramavtal)



Sweco Environment AB, upphandlad konsult (TN2013-04-16 §45)



Björks rostfria AB, upphandlad entreprenör (TN2013-10-29 §226).

Byggnadsarbeten, markarbeten, el, styr och vvs har utförts som en generalentreprenad med
samordningsansvar.
Totalentreprenaden omfattar vattenreningsanläggning med process- och maskinutrustning för
behandling av råvatten från Bäste träsk och produktion av dricksvatten med uppställda
kvalitetskrav.
Byggnationen har utförts av Skanska Sverige AB som upphandlad generalentreprenör (TNau
2014-04-07) och Björks Rostfria AB som upphandlad totalentreprenör för process och
maskinentreprenaden(TN2013-10-29 §226).
4. VA-ledningar till Bungenäs (2015)
Entreprenad har projekteras av SBF infrastruktur och utförts av regionens egen-regi
(ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör (Nybergs NCC AB).
Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

621
5500

2010
2011
2012

4 000

2013

6 862

2014

23 000

2015

7 000

Total

46 983

Kommentar

621 Projektet startar.
1412 Grundbudget samt utfall
5 916 Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget med
4 088 tkr. TN2012-03-28 §65
6 719 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 3471 tkr. TN2013-03-28
§34. Omdisponeringar budget 3 500 tkr. TN2013-0416 §69
24 069 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 2 341 tkr. TN2014-02-26
§32. Omdisponeringar budget 7 000 tkr. TN2014-0423 §84
8 617 Grundbudget och utfall. Kompletteringsbudget med
1 245 tkr. TN2015-03-03 §47.

47 354

Skillnad grundbudget och verkligt utfall uppgår till -371 tkr vilket är mindre än 1%.

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett nytt membranvattenverk
(inkl. tillhörande va-ledningar) som är ett av de modernaste och
effektivaste i Sverige.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 30 m3/h (motsvarande ca
8,3 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS
2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar
uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

pH

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*

FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2
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Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion
och uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6
timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1
ggr/vecka) samt närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av
membran skall dock driftpersonal närvara för initiering och övervakning
av de olika faserna i tvättprocessen.
Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på
taket, levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker
främst sommartid då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Fårösund och Bungenäs senast
midsommar 2015
Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till Fårösund och Bungenäs påbörjades
redan 1997 och avslutades 2015. Detta Projekt utfördes inom gällande
tidsramar och ett nytt vattenverk (inkl. va-ledningar) stod klart till
midsommarn 2015 som levererade dricksvatten till de boende i Fårösund
och Bungenäs.

Analys av
avvikelser

Tilläggsbeställningar ”Piggrensningsbrunn” från SBF (projektägare) fanns
ej med i ursprunglig budget. Detta medförde ett överskridande av budget
med -371 Tkr.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.

Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.
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Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på övriga entreprenader.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen går till. Annars är risken stor att viktig information försvinner.
Under slutfasen av projektet kom projektägaren med order om en utökning av entreprenaden
med en piggrensningsbrunn. Beställningar i ett sent skede påverkar entreprenadkostnaden
betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant
skede av entreprenaden.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2017-08-25

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-08-25
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1246
28 augusti 2017

Björn Sandqvist och Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Motion Strategi för att öka byggnationen i trä. Uppdrag från
RS
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen avslår motionen.

Sammanfattning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens skrivelse där det
framgår att: ”Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret.”
Beslutsunderlag

RS tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Motion 2016-06-20.
TKF tjänsteskrivelse 2017-08-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg

Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

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

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/440
12 maj 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att


Motionen avslås.



Klimatmålen vid ny- och ombyggnation ska nås genom krav på material med
hög klimatprestanda i byggnadsstommen utifrån LCA baserad på etablerade
produktdata.



Strategin att regionens byggnader efter ny- eller ombyggnad ska klara
diplomering för Miljöbyggnad ska utvecklas, nu inom Miljöbyggnad 3.0



Ambitionen ska vara att sätta klimatkrav även på byggnadsstommar i
utomhusanläggningar vilka inte kan certifieras som ”byggnader”.

Sammanfattning

Trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel träbyggnad stämmer väl överens
med regionens mål och ambitioner, så avstyrks motionens förslag. Med hänvisning
till bristande resurser för att ta fram och genomföra nya strategier, föreslås istället att
målen nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för
byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering
för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Ärendebeskrivning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella resurser att
räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande uppdrag från
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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/440

fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret. Det måste tas med i
bedömningen av motionens förslag.
Genomförande av en kommunal träbyggnadsstrategi, liknande de som finns t ex i
Växjö sedan flera år och i Mönsterås sedan slutet av 2017, bygger på förankring i och
kontinuerliga kontakter med berörda delar av näringslivet i regionen. Vi har inte
samma förutsättningar här som i Småland med mycket träbyggnadsindustri.
Trots svårigheten att göra en rättvisande LCA1 av byggnader på grund av deras
komplexitet, visar resultaten av de forskningsstudier som sammanfattas i en rapport
från SKL januari 2017 tydligt att träbyggande har en betydande potential för att
minska klimatpåverkan och öka användningen av förnybara naturresurser jämfört
med betong och metall. Det tyder på att noggranna produktkrav vid byggnadsarbeten
ändå bör leda till en ökad andel träbyggande.
För Region Gotland skulle en träbyggnadsstrategi för byggnader i regionens regi
visserligen kunna vara ett led i att nå ökad hållbarhet i bebyggelsen, särskilt under
byggskedet, men förvaltningens rekommendation är att istället fortsätta med och
utveckla arbetet med att bygga och renovera för att erhålla i förväg angiven nivå
(Brons, Silver eller Guld) av certifieringen Miljöbyggnad, enligt Swedish Green
Building Council. Deras nyligen uppdaterade kriterier, till 3.0, innefattar klimatkrav
på byggnadsstommar, tillsammans med en rad andra krav för energieffektiva och
hälsosamma byggnader.
Motsvarande krav på klimateffektiva byggnadsstommar bör även ställas på
utomhusbyggnationer, t ex broar, bryggor, idrottsläktare fast de inte kan certifieras
enligt miljöbyggnadskriterier eftersom dessa innefattar inomhusklimat.
Beslutsunderlag

Motion från Eva Gahnström, c, 2016-06-20Strategi för att öka byggnation i trä
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-05-15
SKL-rapport: Byggnadsstommens klimatpåverkan, Livscykelperspektiv på olika
material, januari 2017.
Manualer och verktyg för Miljöbyggnad. Uppdaterade i maj 2017

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen; avd chefer för Bygg och projekt- respektive Fastighetsförvaltningsamt



GotlandsHems fastighetschef



Regionstyrelseförvaltningen, exploateringsstrateg

1

Livscykelsanalys, LCA, används för att kunna mäta energianvändning, resursförbrukningsamt klimat- och miljöpåverkan av en
produkt
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2017/1632

Björn Sandqvist
Avdchef

19 juni 2017

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen 5
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
 Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
 Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1632

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2017/1279

Björn Sandqvist
Avdchef

28 augusti 2017

Tekniska nämnden

Svar Motion – Bygg P-däck invid lasarettet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår i sitt svar på motionen-”Bygg P-däck invid lasarettet”
att regionfullmäktige ger TN i uppdrag att utreda parkeringssituationen ytterligare
för att hitta den optimala lösningen ur ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. I utredningen skall även hänsyn tas till den nya parkeringsstrategin.

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats angående lasarettets parkering från Eva Nypelius och Lars
Thomsson, Centerpartiet, där de beskriver att situationen under de senaste åren varit
väldigt problematisk. De skriver att det ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket
leder till stora problem både för patienter som skall passa sina besökstider och för
personalen som skall jobba. Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att
minska framöver. Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av
parkeringsplatser på kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser
de att det är nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.
Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat ett så
kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser kostar ca 7 miljoner att
bygga. Det ser motion ställarna som ett intressant alternativ. Men även andra
alternativ kan vara av intresse.
I denna motion görs följande yrkande:
 Att Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning
Att Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet

TKF ser att det finns ett problem kring parkeringssituationen på och omkring Visby
Lasarett. TKF och HSF har tillsammans jobbat med att hitta lösningar.
Blanda annat infördes parkeringsavgifter, 2013, på ett antal parkeringsplatser i området
för att öka tillgängligheten för besökare och patienter.
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Under våren 2017 presenterades ett antal förslag för att öka tillgången på
parkeringsplatser. Ett försök med en personalparkering under sommaren har genomförts
där man måste ha ett parkeringstillstånd utfärdat av HSF. Detta försök har upplevts
positivt i och med att tillgången på parkeringar för personalen har ökat. Utvärdering
kommer att ske tillsammans med HSF.
Om ett P-däck är lösningen på parkeringssituationen är inte fullt utrett.
För ta reda på om ett P-däck lösningen på problemet så krävs det ytterligare utredning.
Under hösten 2017 kommer TKF presentera en parkeringsstrategi, innan man fattar
beslut hur man skall gå vidare bör man ta hänsyn till vad den säger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Visby 2017-05-15

Motion

Bygg P-däck invid lasarettet
Situationen vid lasarettets parkering har under de senaste åren varit väldigt
problematisk. Ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket leder till stora problem
både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som skall
jobba. Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att minska framöver.
Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av parkeringsplatser på
kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser vi att det är
nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.
Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat
visar de att ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser
kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser vi som ett intressant alternativ. Men
även andra alternativ kan vara av intresse.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
– Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.

Eva Nypelius

Lars Thomsson

Solbergavägen 30 | Box 2014, 621 26 Visby
0498-212104 +46 (0)73 96 26700
gotland@centerpartiet.se | centerpartiet.se/gotland

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2081
7 september 2017

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om ett gemensamt reglemente för Region
Gotland med de synpunkter som angetts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas till den nya
lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen har remitterat ett nytt förslag till gemensamt reglemente
för regionstyrelsen och nämnderna. Det nya är att alla har samma gemensamma
första orienterande del i reglementet men även en gemensam del som rör allmänna
bestämmelser om ansvar och arbetsformer. Tekniska nämnden (TN) tillstyrker
förslaget i dessa delar.
För den nämndsspecifika delen, dvs TNs uppdrag och verksamhetsområden, givna
enligt regionfullmäktiges beslut, har TN lämnat synpunkter och lyft frågeställningar
kring bl a:
- uppdraget att handha bostadsförsörjningsfrågor,
- nya belopp rörande rapporteringen av slutredovisningar,
- förtydligande kring frivilligt underhåll av vägar med statsbidrag
- förvaltningschefens/teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra
uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark,
exploatering och byggande.
Därutöver har förslag på vissa redaktionella ändringar lämnats.
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Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att förslaget till nytt gemensamt reglemente för
regionstyrelsen och nämnderna i Region Gotland tillstyrks. Det är positivt att regler,
mandat och ansvar som är gemensamma för nämnderna samlas i ett gemensamt
reglemente.
Synpunkter på nuvarande reglemente:
1 Under 1 § framgår att tekniska nämnden (TN) skall handha
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Bostadsförsörjningsfrågorna har sedan tid tillbaka uppfattats vara ett uppdrag för det
kommunala bostadsbolaget och planeringsmässigt tillhörande regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen föreslår att ett klargörande kring detta sker i samband
med översynen. (Denna synpunkt gäller inte det särskilda uppdrag förvaltningens
fastighetsförvaltningsavdelning f n har rörande bostäder för nyanlända)
2 1 § punkt 16 har följande lydelse:
”besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer”
Ny lydelse föreslås:
”besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer”
3 Under § 2 föreslås att punkterna 1-9 redaktionellt förbättras.
Under § 2 punkt 10 föreslås texten ersättas med en hänvisning till att nämnden skall
följa ”Riktlinjer för redovisning av investeringar”, som fastställts av Regionstyrelsen
2016-06-16 (RS 2016/351). Om ändringar av beloppsgränserna sker gäller detta för
nämnden utan att reglementet behöver revideras.
4 Under § 5, finns följande text:
”Utöver detta skall förvaltningschefen leda teknikförvaltningens uppdrag att åt
regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena mark, exploatering och byggande.” (I remissförslaget föreslås den placeras
sist under § 1)
Förvaltningen tolkar innebörden i detta att förvaltningen skall kunna tillhandahålla
resurser för dessa uppdrag. Är det ett annat ansvar som avses bör ett förtydligande
ske. Uppdraget innebär i praktiken ett samspel mellan TKF, SBF och RSF med olika
ansvar.
Det har nyligen genomförts ett arbete kring arbetsgång, roller och ansvar i
exploateringsprocessen. Med utgångspunkt från hur den processen nu ser ut föreslås
reglementena för berörda förvaltningar bli justerade.
Beslutsunderlag

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder (RS2017/580)
Reglemente för Regionstyrelsen och övriga nämnder, utkast 2017-08-23
Tekniska nämndens reglemente (senast ändrat 2015-03-30)
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Teknikförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/2081

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Ärende RS 2017/580
26 juni 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Nämnderna i Region Gotland

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i
kraft den 1 januari 2018.1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas
till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar
för. Det är ett omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för
beslut i regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den
nya lagen.
Reglementen används för att reglera vilka frågor en nämnd har behörighet
(kompetens) att besluta om. För en ändamålsenlig organisation krävs att
gränssnitten vertikalt mot fullmäktige och horisontellt nämnderna sinsemellan
är klara för att undvika ineffektivt dubbelarbete eller icke-arbete. Det är alltså
mot ett sådant klargörande som reglementena strävar.
Med hänsyn till den korta tidsfristen ges nämnderna tillfälle att lämna
synpunkter snarast möjligt och senast per utgången av september 2017 på
följande skissartade förslag till lösning.
Remissförslag

1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en
andra gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande
reglemente2 avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt
nu gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen3)
med erforderliga anpassningar till den nya lagen. Idén är här att i
reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.
Frågor med anledning av denna remiss besvaras av chefsjuristen Patrik
Pettersson (ankn. 9227).

1
2
3

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171
Se http://www.gotland.se/88307
Se http://www.gotland.se/49215

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

När remissvaren inkommit avser regionstyrelseförvaltningen att utarbeta ett
sammanhållet förslag, naturligtvis även med beaktande av vad Sveriges
Kommuner och Landsting kan ha lämnat för bidrag till reglementsfrågan.
__________________
Patrik Pettersson
chefsjurist
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1 kap. Övergripande bestämmelser
Reglementets omfattning

1 § Dessa bestämmelser gäller som reglemente enligt kommunallagen (2017:725), KL, för
regionstyrelsen och övriga nämnder i Region Gotland. För Revisorerna i Region Gotland
gäller dock särskilt reglemente.
I 2 kap. finns gemensamma bestämmelser om nämndernas arbetsformer.
Nämndernas verksamhetsområden m.m. behandlas närmare enligt följande:
 Regionstyrelsen i Region Gotland i 3 kap.
 Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland i 4 kap.
 Byggnadsnämnden i Region Gotland i 5 kap.
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland i 6 kap.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland i 7 kap.
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region Gotland i 8 kap.
 Patientnämnden i Region Gotland i 9 kap.
 Socialnämnden i Region Gotland i 10 kap.
 Tekniska nämnden i Region Gotland i 11 kap.
 Valnämnden i Region Gotland i 12 kap.
 Överförmyndarnämnden i Region Gotland i 13 kap.
2 § Inom sitt verksamhetsområde beslutar respektive nämnd i frågor som rör förvaltningen, i
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i frågor som fullmäktige
har delegerat till den samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs.
3 § Region Gotland är en kommun (Gotlands kommun) med ansvar för landstingsuppgifter
och uppgifter för regional utveckling.
Uppdrag och verksamhet

4 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden får dock besluta om sådan avvikelse från av regionfullmäktige fastställda taxor och
avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter.
Nämnden ska verka för god kvalitet i verksamheten.
Organisation inom verksamhetsområdet

5 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
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Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar nämnden de närmare
instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd.
Mandattider för nämnder samt ordförande och vice ordförande (presidium)

6 § Då val av fullmäktige har hållits i hela landet väljer regionfullmäktige vid första
sammanträdet ledamöterna och ersättarna i regionstyrelsen. De väljs för fyra år räknat från
och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa
gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i övriga nämnder väljs för fyra år, räknat
från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. För
samma tid väljs ordförande och förste vice ordförande i nämnden.
Presidium

7 § Nämnden presidium består av ordförande och förste vice ordförande samt i de fall sådan
valts även av andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden

8 § Det åligger ordföranden att
1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det regionstyrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

9 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del
av ett sammanträde, får nämnden inom sig välja en annan ledamot som ersättare för dessa.
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Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i presidiets uppgifter.
Information och samråd

10 § Nämnderna och regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information
och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Personalansvar

11 § Nämnden är, om inte annat anges i dessa bestämmelser, anställningsmyndighet för
personal vid sina förvaltningar utom för förvaltningschefen som anställs av regionstyrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 2 kap. 9 § i detta reglemente.
Nämnden ska verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder
ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
Arkiv

12 § Varje nämnd ska svara för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten
(regionstyrelsen) har övertagit detta ansvar.
Personuppgifter

13 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

14 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till den
 i reglemente, och
 genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Regionstyrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar. En nämnd ska också fullgöra
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
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Självförvaltningsorgan

15 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag

16 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut
fattas.
Avtal

17 § En nämnd får utan bemyndigande träffa avtal om anställning av personal, hyra av
utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför utgifter
under längre tid än tilldelat anslag avser, om detta är nödvändigt för att nämndens löpande
verksamhet ska fungera tillfredsställande.
Upphandling

18 § Varje nämnd är upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är i
förekommande fall inköpscentral visavi regionens övriga myndigheter. Regionstyrelsen svarar
för regionens gemensamma ramavtal.
Nämnden får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i
inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar.
Privata utförare

19 § För skötseln av en angelägenhet inom nämndens verksamhetsområde får nämnden
upphandla privata utförare. När skötseln genom avtal har lämnats över till en privat utförare,
ska nämnden kontrollera och följa upp verksamheten.
Om nämnden sluter avtal med en privat utförare, ska nämnden genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

20 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta regionstyrelsen så snart en uppdatering av regionens
författningssamling bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare

21 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd
som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar

22 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Handlingen ska kontrasigneras av högsta tjänstgörande
tjänsteman när nämnden beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören i
regionstyrelsen och förvaltningschefen i annan nämnd.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som styrelsen utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Processbehörighet

23 § I alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde utför nämnden, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av regionfullmäktige. Nämnden får därvid med bindande verkan för
regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, ska regionstyrelsen föra
regionens talan, om inte fullmäktige beslutar annat.
Information

24 § Nämnden ska informera om sin verksamhet.
När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster ska nämnden lämna
information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

2 kap. Allmänna bestämmelser om nämndernas arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

1 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen

9 (28)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse

2 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om
det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska
i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden

3 § Nämnden får med de begränsningar som följer av lag besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans

4 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt

5 § Regionråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan
nämnd denna rätt. Denna ledamot har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
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regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Nämnden beslutar det, får den som
kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder

6 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring

7 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation

9 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
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Utskott

11 § Om inte annat anges i detta reglemente, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner
behövliga för verksamheten. För utskott gäller följande.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

3 kap. Regionstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
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Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

4 § Styrelsen ska
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1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s stukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

5 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund

6 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

7 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
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ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

8 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta egendom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
6. tillstånd att använda regionens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

9 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
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2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

10 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

11 § Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från regionens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
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Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

16 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel och lotteri

17 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581),
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och
4. lotterilagen (1994:1000) KFN.
Biblioteksverksamhet

KFN 18 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

KFN 19 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

20 § Regionstyrelsen tillhandahåller som värdmyndighet tjänster åt patientnämnden,
valnämnden och överförmyndarnämnden i form av kansli och sekretariat, där personal
anställts för respektive nämnd uppgifter.
Sammansättning

21 § Styrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

22 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad
Beredningar, kommittéer och samråd

24 § Styrelsen ska särskilt ansvara för samråd i frågor om äldre, funktionsnedsatta och miljö
samt central samverkan.
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Organisation

25 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef i detta reglemente.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

26 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

4 kap. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör regionens uppgifter som offentlig huvudman för
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem enligt skollagen eller annan
författning.
?? ELEVHÄLSA jfr gyvux ansvar Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska delen av elevhälsan i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och särvux samt för den psykologiska delen av elevhälsan
när det gäller kommunal förskoleklass och grundskola.???
(Nämnden har också ansvar för pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg.)
Nämnden har också ansvar för Region Gotlands kulturskola och Science centret
Fenomenalen.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger regionen när det gäller fristående
skolor, vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde, samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
Verksamhetens innehåll

2 § ?? Behövlig??
Sammansättning

3 § Barn- och utbildningsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

4 § Under nämnden lyder utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen delas med
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som
inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Utöver personal inom verksamhetsområdet enligt 1 § är nämnden även anställningsmyndighet
för personal anställda i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala
förvaltningsorganisation.
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5 kap. Byggnadsnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Byggnadsnämnden fullgör regionens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden
fullgör också de uppgifter som enligt annan författning skall fullgöras av den kommunala
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark och
vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Nämnden ska
1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av
ansvarignämnd enligt tabeller ovan pröva inkomna ansökningar om bygglov,
villkorsbesked och förhandsbesked och planbesked (enligt tabell ovan),
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om
funktionskontroll av ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i den
mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
?? Delegation från fullmäktige…

2 § ((Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För
ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).TABELLER
UTELÄMNADE HÄR

19 (28)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder
Sammansättning

3 § Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

4 § Under byggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver detta ska förvaltningschefen
leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska nämnden och regionstyrelsen
utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena samhällsbyggande.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast får ske om
nämnderna är överens om beslutets innehåll.

6 kap. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde och
uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör regionens uppgifter som offentlig
huvudman för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna enligt skollagen eller annan författning.
Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, yrkeshögskola samt för regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
??? Ingen ELEVHÄLSA???
Nämnden ansvarar för regionens mottagande av flyktingar med undantag av ensamkommande
flyktingbarn, som åligger socialnämnden.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där regionen svarar för del av
kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger regionen när det gäller fristående
skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för regionens uppföljningsansvar enligt skollagen avseende ungdomar
under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte genomför eller fullföljt utbildning på
nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder.
KFN Nämnden ansvara för regionens ungdomsverksamhet och bidrag till studieförbunden.
Verksamhetens innehåll

2 § ?? Behövlig??
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Sammansättning

3 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av nio ledamöter och lika många
ersättare.
Organisation

4 § Under nämnden lyder utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen delas med
barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden
är ansvarig för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal anställda i utbildningsoch arbetslivsförvaltningens centrala förvaltningsorganisation.

7 kap. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun
enligt bestämmelserna i 18-25 §§ HSL och för vilken socialnämnden ansvarar.
I nämndens uppdrag ingår bl.a. att
 ha ansvar för omhändertagande av avlidna
 ansvaret för de speciella ansvarsområden som anges i 3 b § HSL, dvs. 1. habilitering och
rehabilitering, 2. hjälpmedel för funktionshindrade och 3. tolktjänst för vardagstolkning
för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Nämndens ansvar omfattar
dock inte sådan habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som socialnämnden har ansvar
för enligt 18 b § HSL.
Nämnden skall i enlighet med regionfullmäktiges beslut fullgöra uppgifter enligt lagen om
resekostnadsersättning vid sjukresor samt annan sjukreseverksamhet inom och utom länet.
Nämnden skall tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § punkt 1 enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), efter socialnämndens beslut om
insats.
Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar landstinget och svarar för
folktandvården samt de övriga verksamheter som enligt regionfullmäktiges beslut skall ingå i
nämndens ansvarsområde.
Nämnden ansvarar för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under
höjd beredskap.
Nämnden ska besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till
nämndens olika verksamheter.
Verksamhetens innehåll

2 § ?? Behövlig??
Sammansättning

3 § Hälso- och sjukvårdsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
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Organisation

4 § Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Beredningar, kommittéer och samråd

Läkemedelskommittén?

8 kap. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

§ 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör regionens uppgifter enligt lag inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt miljöbalken. Målet för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
är bland annat att
 genom att förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och djurs
hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
ohälsa,
 minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika störningar,
 vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna för
miljön på lång sikt, dvs. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
eftersträvas.
Nämnden ska även fullgöra
1. vissa uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
2. vissa uppgifter enligt lagen (2003:278) om skydd mot olyckor
3. uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
4. svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
5. svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet, vatten
skyddsområden, skötsel av jordbruksmark,
6. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, i den mån
detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som ankommer på Region
Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av
avfall,
7. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
8. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
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9. utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer,
10. svara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
11. svara för de uppgifter som ingår i Region Gotlands förebyggande verksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor,
12. svara för Region Gotlands uppgifter enligt lag och förordning om brandfarliga och
explosiva varor.
Verksamhetens innehåll

§ 2 ?? behövlig ??
Sammansättning

3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som följer av
detta reglemente. Nämndens uppgifter utförs av personal som är anställd vid byggnadsnämndens samhällsbyggnadsförvaltning som också är anställningsmyndighet för personalen.
Närmare beskrivning av den organisatoriska ansvarsfördelningen finns i byggnadsnämndens
reglemente.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske om miljöoch hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden är överens om beslutets innehåll.

9 kap. Patientnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Patientnämnden fullgör regionens uppgifter enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården och vad som i annan författning föreskrivs om patientnämnd.
Patientnämnden övertar inte ansvar och befogenheter från ansvarig nämnd, berörd
förvaltning, klinikledning eller ansvarig personal. Patientnämndens verksamhet skall utövas på
ett sådant sätt att dessas känsla av bibehållet och odelat ansvar inte minskas.
Verksamhetens innehåll

?? behövligt??
Sammansättning

6 § Patientnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

7 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt patientnämnden ett kansli och sekretariat där särskild
placerad personal handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
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10 kap. Socialnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Socialnämnden skall fullgöra regionens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i
annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1 sistnämnda lag, vilket
åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då nämndens hälso- och
sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service till
vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och regionens yttranden enligt
hemvärnsförordningen, samt lagen om anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten
under höjd beredskap.
Socialnämnden skall kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller
grupper av enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde.
Nämnden skall besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till
nämndens verksamheter.
Verksamhetens innehåll

?? Behövlig??
Sammansättning

3 § Socialnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

4 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef,
som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.

11 kap. Tekniska nämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende
regionenssamtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar,
gator och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden skall

24 (28)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder

1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och gatuanläggningar
jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet, byggnad
eller anläggningar, ex utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte detta
gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om,
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte detta
gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare, samt
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat.
14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. försälja eller med tomträtt upplåta tomtmark för bostadsändamål med tillämpning av de
riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige, såvida inte detta gäller strategiska objekt som
ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
16. besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
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18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet samt ha det
övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor, dock ej att besluta om tillhörande
reglementen och taxor vilket ankommer på regionfullmäktige
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef
??Utöver detta skall förvaltningschefen leda teknikförvaltningens uppdrag att åt
regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena
mark, exploatering och byggande. ??
Byggnads- och anläggningsverksamhet

2 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall annat beslutar eller det åvilar annan
nämnd/styrelse är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
skall företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och
anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige annat beslutar
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller
2. väckt förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
3. sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av
regionfullmäktige och medel anvisats,
4. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
5. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet, samt
6. anhålla om anslag för projektets genomförande,
7. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
8. anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts,
9. likviditetsbudget skall upprättas och likviditetsprognoser lämnas till regionstyrelsen,
10. slutredovisa uppdraget senast 1 år efter verkställd slutbesiktning enligt följande
uppställning:
 Projekt ej överstigande 500 000 kr, redovisas till tekniska nämndens arbetsutskott för
beslut
 projekt överstigande 500 000 kr men ej 2 mkr, redovisas till tekniska nämnden för beslut,
anmäles till regionstyrelsen
 projekt överstigande 2 mkr men ej 10 mkr, redovisas till regionstyrelsen för beslut
 projekt överstigande 10 mkr redovisas till regionfullmäktige för beslut
Slutredovisningar med en avvikelse på 10 % eller mer i förhållande till beräknad utgift, skall
innehålla särskild förklaring härtill.
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Sammansättning

3 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

4 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
För den personal som utför verksamhet enligt § 1, punkt 19, är byggnadsnämnden
anställningsmyndighet.

12 kap. Valnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

?? 1 § Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de allmänna valen i
kommunen (riksdag, kommun, landsting), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen
(1979:369), val föranledda av EU -medlemskapet m.m., samt folkomröstningar i kommunen
eller i ett landsting enligt lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt. Nämnden skall
särskilt följa valdistriktsindelningen samt initiera och bereda förslag till ändringar som kan
föranledas av förändrade befolkningstal eller andra omständigheter. ??
Sammansättning

2 § Valnämnden har sju ledamöter och lika många ersättare.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt valnämnden ett kansli och sekretariat där särskild
placerad personal handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.

13 kap. Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och uppgifter
Verksamhetsområde

1 § Överförmyndarnämnden fullgör de uppgifter som enligt föräldrabalken eller annan
författning ankommer på överförmyndaren.
Överförmyndarnämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt
förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.
Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bl.a. att
1. besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män, och
2. utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
Tillsynen innebär bl. a. att nämnden skall
1. granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående
förvaltningen som har lämnats,
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2. se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta
och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd
och så att de ger skälig avkastning,
3. se till att verksamheten bedrivs med ändamålsenlig inriktning med hänsyn till gällande rätt
och berörda intressenter.
Övriga uppgifter

?? Obehövlig??
Sammansättning

4 § Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ytterligare
bestämmelser om nämnden finns i 19 kap föräldrabalken.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt valnämnden ett kansli och sekretariat där särskild
placerad personal handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
_____________________

1. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter då
a. reglementen för regionstyrelsen och för samtliga övriga nämnder utom det för
revisorerna samt
b. riktlinjer vid konkurrensutsättning.
2. Reglementena för Tillgänglighetsrådet, Miljörådet, Pensionärsrådet, Centrala
samverkanskommittén och Läkemedelskommittén upphör att gälla den 14 oktober 2018.
3.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/2837
10 augusti 2017

Jonas Lindström

Tekniska nämnden

Motion: Företagens ansvar för vattenbesparing
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till Regionfullmäktige 31 maj 2016 yrkat på att alla företag
som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att
upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland (Regionen). Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan”
för vattenbesparing Regionen för tillfället befinner sig. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att kunna ställa sådana krav på
företag som motionären åsyftar.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth menar att Regionen genomfört insatser för att minska
vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form av information och konkreta
förbud, men för de stora vattenförbrukarna förs endast en dialog i syfte att på frivillig
väg få dem att minska sin vattenförbrukning. Enligt henne ställs inte samma krav på
de företag som förbrukar mest vatten som på privatpersoner. Elin Bååth, yrkar
därför på att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt
dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin
vattenförbrukning.
Enligt lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster i sjätte paragrafen har kommunen
skyldighet att ordna vattentjänster inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i
andra paragrafen att det avser vattenförsörjning som är lämpligt till normala
hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland, (ABVA Gotland)
finns beskrivet under styckena:
Dricksvatten för andra ändamål

Vatten används även för andra ändamål än hushåll. Industrier med stor
vattenförbrukning kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/2837
10 augusti 2017

Begränsning av vattenleverans

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.

Bedömning

VA-huvudmannen har inget lagstöd att begära en planering om vatteneffektivisering.
Vid begränsad vattentillgång däremot har alla fastighetsägare och därmed även
näringsidkare som utnyttjar kommunalt VA skyldighet att minska sin
vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Den dialog som i övrigt förs med vissa företag om att överlag minska sin
vattenförbrukning har varit framgångsrik. Som exempel kan nämnas Cementa som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunala vattnet till sanitära
ändamål. Idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess. Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten. Företag får betala det vatten de använder och därför bör det ligga i deras
intresse att minska den kostnaden.
VA-taxan (antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013) är under revidering
och teknikförvaltningen kommer där titta på hur detta kan styras i en positiv riktning.

Beslutsunderlag

Elin Bååths motion om Företagens ansvar för vattenbesparing. Ärende nummer TN
2016/2837. Ankomstdatum 31/5 2016
Tjänsteskrivelse 2017-05-18 Motion: Företagens ansvar för vattenbesparing

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion:
Till:

Företagens ansvar för vattenbesparing
Regionfullmäktige

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret
kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.
Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både
i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De
fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år.
Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.
För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå
till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Jag yrkar därför på
-

Att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing
regionen för tillfället befinner sig.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1245
25 augusti 2017

Jonas Lindström och Karolin Johannesson

Tekniska nämnden

Miljöfarligt avloppsslam - uppdrag från RS
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår till Regionstyrelsen att:


Motionens yrkande avslås



Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.

Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. Det
finns ingen lagstiftning som förbjuder spridning av avloppsslam däremot reglerar
lagstiftningen halter av oönskade ämnen i slammet. REVAQ Certifiering ställer ännu
hårdare krav.
Bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bedömning
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
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Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:


I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av grödor
visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för jordekosystemet
eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare resultat”.



Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
‐ Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid
slamtillförsel. I genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av
slamgödslingen.
‐

Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.

‐

Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid
trefaldig tillförsel

Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer
som i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och
åtgärda riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta
bakterier visar en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart
femte år, som vi använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad
av antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
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10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat
en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.

Sammanfattning av myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av avloppsslam på
åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på utvecklingen av en hållbar
återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är
en ändlig resurs som ska tas tillvara på ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt
hållbart och förenligt med en utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och
utvinna fosfor ur avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, Fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland, TN 2016/2169
Beslut om REVAQ-certifiering, TN § 196, 2016-10-19
Tjänsteskrivelse REVAQ, TN 2016/2169
Tjänsteskrivelse TN 2017/1245, 2017-06-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/443
Datum

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Miljöfarligt avloppsslam
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att


Motionens yrkande avslås.



Åt Teknikförvaltningen uppdras att, i årligen till fullmäktige, redovisa
genomförda åtgärder för bättre kretslopp i avloppsfraktioner.

Sammanfattning

Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.
I motionen anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där
fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam
också med för nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat
försiktighetsprincipen.
Bedömning

På kommunerna ställer miljömålssystemet dubbla förväntningar vad gäller avlopp,
dels finns behovet av ökad återföring av fosfor och dels innebär etappmålet om
giftfria och resurseffektiva kretslopp att användningen av återvunna material ska vara
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen undviks
så långt som möjligt. Trots de tydliga miljömålskonflikter som finns i uppdraget i att
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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/443

ta hand om de biprodukter som uppstår av avloppshanteringen så är vår bedömning
att det är bästa i nuläget är att delta ett utvecklingsarbete, inom ramen för REVAC.
Enligt Naturvårdsverket klarar större delen av det svenska slammet (nära 90 procent)
gällande kvalitetskrav för metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden).,
men REVAC ställer högre krav än de lagstadgade på innehållet i slammet och
samverkan inom RECAV ger utvecklingsmöjligheter. Mer information om slam
från Visby reningsverk finns på http://gotland.se/94846. Vidare sker arbete med
strategier för återföring av slam från enskilda avlopp i den kretsloppsstrategi för
avlopp som är under utarbetande i ett samarbetsprojekt inom teknik- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna, för att integreras i regionens vatten och avloppsplanering.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland
Beslut om REVAQ-certifiering

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen;
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645
28 augusti 2017

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut




Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer
inriktningen för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och
dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.
Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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VA-planering
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för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten för
dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till något
av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen igen.
Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön. Vad som krävs för att
bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett
sätt som inte påverkar människor och miljön negativt är
inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar
också förutsättningarna för både dricksvattenförsörjning och
hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen handlat
om att i rörledningar föra bort dag- och dränvatten från
bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och insikt om
dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags att tänka
om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland
krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe,
vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten behöver kombineras med mod att prova något nytt.
Att skapa teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet
och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att
möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där hänsyn
tas till alla nu kända och relevanta parametrar samt till
prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis.
Detta dokument är en kortfattad beskrivning av nuläget.
Därefter följer arbete med strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• 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.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma
och vi dricker, använder i matlagning för disk, tvätt
och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier
kommer alla årstider att bli varmare än idag. Mindre snö och
mer regn kommer att leda till snabbare avrinning av nederbörd
och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder
till längre perioder med växtlighet, vilket resulterar i minskad
grundvattenbildning och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns är
sårbara. Många små grundvattenförekomster finns, med det
finns problem med både mängd och kvalitet hos grundvattnet
på flera håll. De tunna jordlagren och det sprickiga kalkberget
innebär hög sårbarhet även för grundvattnet. Under de senaste
åren har nederbörden varit låg och mycket av den nederbörd
som har kommit har runnit av snabbt från markytan, vilket
minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även av markavvattning som innebär att vatten leds bort
och därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning och
kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera andra
intressen och samexistens med dessa intressen är eftertraktad.
Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser
negativt, och acceptansen för de restriktioner som införs inom
vattenskyddsområden för att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under grundvattenytan påverkar också både
kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta
fram en Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla
och hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning och
vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen har drivit flera
kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte
att minska vattenförbrukningen. Kampanjerna anses mycket
lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik
rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att
förbättra informationen kopplad till projekt som genomförs på
Gotland så att invånarna känner till vad som sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven
kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning. Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS 2001:30).
Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten
från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25 allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera av vattentäkterna
ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av vattentäkterna har
vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning,
vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.
Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget
från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla ledningsnätet och
även utbyggnad av nya ledningar för att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade lägenheterna.
Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och
Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna
i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av
att leverera dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland,
men de naturliga förutsättningarna och omgivande faktorer
ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela
ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och
grundvatten) på ön används saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos. Användandet av Östersjöns vatten
innebär att enorma mängder råvatten finns tillgängligt och
det kan anses vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med privata
aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten som råvatten
till dricksvattenförsörjning.

Enskild dricksvattenförsörjning

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Generellt är kunskapen god om
vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Många enskilda vattentäkter (ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet,
med bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.
Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning ställer
kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig
försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn ska kunna visas för att få bygglov.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns ”Större
enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor och har tillsyn från
Miljöenheten. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter, som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på
sina platser konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten, med
behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än idag för att
undvika att problem uppkommer. Det sker ett stort inläckage
i spillvattenledningarna av vatten från omgivande mark och
dagvattensystem. Detta vatten kallas ovidkommande vatten
och medför på vissa håll en mångfaldig ökning av det totala
vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska mängden ovidkommande
vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse av det
gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa spillvattenhanteringen för de flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra områden.
Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens
reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands avloppsre-

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

ningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt
sommartid. Mycket arbete pågår för att stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket
i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra linan). Traditionellt finns på Gotland en
nyfikenhet och vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök
att skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för att
förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den berörs
bland annat slamhantering. Slamhanteringen från Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen kommer
från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den
höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på Gotland.
Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt
miljöbalken. Det beror till stor del på den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte används alls under stora delar
av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet
Klart vatten med syftet att öka takten i förbättring av enskilda
avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs därför andra
typer av enskilda anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande. Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar,
näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
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Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller
inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden
med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot
utsläpp från vattentoalett.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande tillsynsplan. Regionen upplever
ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar
och detta behöver tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöenhet. En enskild anläggning för spillvatten kan förekomma
för en enstaka fastighet eller en samfällighet med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara ansluten
till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar
finns och kommunikationen med dessa fungerar bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett
kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att vatten
leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis, i rörledningar
till närmsta recipient eller reningsverk. Denna dagvattenhantering medför hög belastning på ledningsnätet vid skyfall eller
snösmältning med risk för skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i
gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på
spillvattennätet och i reningsverken. Detta oönskade tillskott
i ledningsnätet kallas ovidkommande vatten och kan orsaka
att ledningarna blir överfulla så att orenat vatten släpps ut i
omgivande mark och vatten vid så kallade bräddningspunkter
på ledningsnätet. På vissa håll medför inläckande dagvatten
en mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med
att minska mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens
status är svårt att bedöma. Vattenråden och deras kunskap om
förekomsterna kan sannolikt nyttjas bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som en del i
bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön
på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken för översvämningar.
Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker för översvämning till följd av skyfall
har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och
i lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser
och denna ska ligga som underlag vid planering och prövning av
verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som innehåller
information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess oklarheterna
bottnar i bristande lagstöd, bland annat kopplat till reglering
av dagvattenhanteringen i fysisk planering, men praktiskt
handlar frågorna om ansvar för drift och underhåll. Samtliga
berörda i dagvattenfrågan både internt på regionen och externt
behöver engageras för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag till
dagvattenstrategi.”
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VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen. Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder och omvandling av fritidshus
till permanentbostadshus längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
en begränsande faktor för den exploatering som planeras på
Gotland. Att säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och
påbörjade detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är
prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön. Ur VA-synpunkt
påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att utbyggda ledningar inte används optimalt och att det tar lång
tid från investering till dessa avgifter kommit in. Det har även
förekommit att utbyggnad skett på grund av tryck från boende
istället för i områden där behovet är som störst med hänsyn till
människors hälsa eller miljön.
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PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030

VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland. Arbete
krävs för att säkerställa tillgången på vatten för dricksvatten–
ändamål. När dricksvattnet använts till något av våra behov
skickar vi efter rening tillbaka det till naturen igen. Kunskapen
ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt för människors
hälsa eller miljön. Vad som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett sätt som inte påverkar
människor och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar också förutsättningarna för
både dricksvattenförsörjning och hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och dräneringsvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och
insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags
att tänka om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på
Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt
ställe, vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten
behöver kombineras med mod att pröva något nytt. Att skapa
teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten, där hänsyn tas
till alla nu kända och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis. Detta dokument innehåller en vision för VA-försörjningen år 2030 och
strategi för att nå denna vision. Tidigare har en beskrivning
av nuläget sammanställts. VA-strategins ambitioner avspeglas
i VA-planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild
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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 målet för investeringar och arbete

Fastställande och
implementering
En politiskt beslutad vision och strategi i enighet
med Region Gotlands utvecklingsmål blir en grund
för det dagliga arbetet.

Koppling till regionalt utvecklingsprogram
Region Gotlands utvecklingsprogram, Vision 2025, är grunden
för hur hela Gotland ska utvecklas. VA-strategin har arbetats
fram utifrån denna och framför allt mål och strategier kopplade
till: ”Rent vatten och en levande Östersjö”. VA-strategin blir ett
tydliggörande för hur dessa mål och strategier ska verkställas i
det dagliga VA-arbetet.

Fastställande
VA-strategin hanteras och beslutas av regionfullmäktige.

Revidering och översyn
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 den reviderade VA-strategin. Översyn och revidering
av VA-strategi för Region Gotland sker lämpligen i början av
varje mandatperiod.

Ansvar
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
fördelar sig mellan flera olika nämnder, enheter, myndigheter
och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.
VA-huvudmannen, tekniska nämnden har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-kollektivet, dvs till abonnenter inom
verksamhetsområdet samt till abonnenter utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också
ett ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med
hänsyn till miljö och hälsa enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av
anslutna abonnenter genom VA-taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av den
enskilda spillvattenhanteringen, med stöd av Miljöbalken.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen och tillsyn enligt Livsmedelsförordningen då det
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller
10 m³, alternativt kommersiell användning). Tillsynsarbetet
finansieras med tillsynsavgifter.
Byggnadsnämnden ansvarar för att vid planläggning och i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat
förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också
för att säkerställa att vattenförsörjningen tillgodoser det behov
som finns. Detta gäller under förutsättning att fastigheten inte
ligger inom ett område där §6 Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster är tillämplig.
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VISION för VA-försörjning
2030
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.
Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.

S1. Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän
Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
och dagvatten benämns VA-försörjning. VA-försörjningen kan
vara allmän eller enskild. Allmän VA-försörjning ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen. Enskild VA-försörjning ordnas av den enskilde fastighetsägaren. Flera fastighetsägare kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning för
att tillsammans ordna den enskilda VA-försörjningen.
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten ska vara klassade med hänsyn till
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet
att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också
beakta samhällets utveckling samt möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen
ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen och var
VA-försörjningen ordnas genom enskilda VAanläggningar.

Strategier
Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

S1 -

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

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 		
Gotands vattenresurser.

S5 -

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

S6 -

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

Underliggande punkter tydliggör strategiernas innebörd.
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3. Där VA-försörjningen ordnas via enskilda VA-anläggningar ska
Region Gotland tydligt kommunicera till fastighetsägaren vad det
enskilda ansvaret innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
VA-försörjningen.
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den
enskilda VA-försörjningen via gemensamhetsanläggningar.
5. Inför planbesked och förhandsbesked ska det vara klarlagt om
VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.

S2. Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten
En robust försörjning av dricksvatten fungerar tillfredsställande vid
olika händelser och skapar trygghet för människor. De naturliga
förutsättningarna på Gotland innebär att tillgången på sötvatten
är begränsad och att många vattentäkter är sårbara. Ett proaktivt
arbete krävs för att värna naturens förutsättningar för att försörja
nuvarande och kommande generationer med dricksvatten.
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten
prioriteras.
7. Allmänna vattentäkter och stora enskilda vattentäkter ska ha
ett fullgott vattenskydd som bevarar vattnets kvalitet och kvantitet,
även om uttag inte sker idag.
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten som råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten
användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt
värderas som komplement för att förstärka tillgången på vatten.

S3. Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda recipienterna
Redan idag är försörjningen av dricksvatten påverkad av variationer i tillgång på vatten. Omhändertagandet av spillvatten
och dagvatten måste ske på ett sätt som förbättrar eller bibehåller kvaliteten och kvantitet i recipienterna, de vatten som
tar emot renat spillvatten och dagvatten. Ett förändrat klimat
påkallar ett än större behov av hänsyn till naturens förutsättningar, både i allmän och enskild VA-försörjning.
9. Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland
säkerställa att VA-försörjningen kan fungera tillfredsställande vid
alla tänkbara väderscenarier och i takt med att klimatet förändras.
10. Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen
bibehålls vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med att
klimatet förändras.
11. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
12. Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i
parker och grönområden.
15. Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
16. Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar
vid miljöolyckor begränsas.
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller
utsläpp till recipient.
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S4. Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser

S6. Region Gotland ska ha god
kommunikation om dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

De naturliga förutsättningarna på Gotland kräver att alla på ön är
varsamma med det sötvatten som finns och söker bästa lösningen
för att minska negativ påverkan från människors verksamhet och
gynna grundvattenbildning. Återanvändning av och hushållning
med vatten minskar risken att naturens gränser överskrids. Tillvaratagande och ändamålsenlig utveckling av tekniska försörjningsystem skapar energieffektivitet. Människors innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för Gotlands VA försörjning.
Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för att värna vattenresurserna
och är en viktig samarbetspartner för Region Gotland.

En god kommunikation upplevs som givande av både mottagande och givande part. Dialogprocesser är en viktig pusselbit för
att erhålla respektive målgrupps (invånarna, näringslivet, besökare) engagemang, förståelse och stöd och utveckla VA-försörjningen på Gotland på bästa sätt för öns boende, besökare och
verksamhetsutövare.

18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska
eftersträvas.
19. Vatten ska i största möjliga mån behållas på ön och inte avledas
till havet.
20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till
en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
21. Avledning och omhändertagande av dag- och dräneringsvatten
ska ske med hänsyn till naturens vattenbalans.
22. Tillskottsvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar ska
minimeras.

S5. Region Gotland ska fatta ekonomiskt
långsiktigt hållbara beslut
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta
uppnås som står i proportion till de ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och
genomtänkt finansiering är grundförutsättningar för att öka
möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar samhällsutveckling.
23. Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för investering,
drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
24. Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som
en del av beslutsunderlaget när behov finns.
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov av investering, drift och underhåll.
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26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation, internt och
externt, kring frågor som rör VA-försörjningen.
27. Region Gotland ska verka för ökad medvetenhet hos boende,
besökare och verksamhetsutövare i frågor och problematik som rör
VA-försörjningen.

Ordlista
Allmän VA-försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar
som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Allmänna vattentäkter är de täkter som den kommunala huvudmannen använder för vattenförsörjning till den allmänna VA-försörjningen.
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från
detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten är vatten som bortleds från fastighet eller
markyta.
Enskild VA-försörjning sker genom en anläggning eller annan
anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen
inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar
som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av
avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det
allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. På Gotland är
Region Gotland huvudman för den allmänna VA-anläggningen.
Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas
så att de material som används och de resurser som uppkommer
är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning
eftersträvas.
Recipient är en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta
dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.
Råvatten är det vatten som tas från naturen.
Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys är en metodik för
beslutfattande som tar ekonomiska och sociala faktorer i beaktande
såväl som tekniska.
Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar
kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många
olika nyttigheter som vård, skola och omsorg, men också politisk
ledning, administration, myndighetsutövning, samhällsplanering,
gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och
tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Stora enskilda vattentäkter är vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som försörjer fler
än 50 personer. Alternativt tillhandahålls eller används som en del
av kommersiell eller offentlig verksamhet.
Sötvatten är vatten i naturen med så låg salthalt att man kan dricka
det.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten,
anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden
spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller
bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning
ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.
VA-försörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse med
vatten och avlopp.
VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter
utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är
inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader
som är nödvändiga för VA-verksamheten.
VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består
av anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip
lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa
möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns
kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %)
avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens
verksamhetsområden.
Vattenförsörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse
med vatten.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman
för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa.
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Behandlad mängd vatten
Avloppsreningsverk
Burgsvik
Burs
Eskelhem
Etelhem
Fårösund
Garda
Havdhem
Hemse
Kappelshamn
Katthammarsvik
Klintehamn
Kvarnåkershamn
Ljugarn
Lye
Martebo
När
Roma
Ronehamn
Slite
Stånga
Sudersand
Tingstäde
Valleviken
Vestris
Visby
Väskinde

Behandlad mängd vatten kbm/år
Dim anslutning (pe) Verklig anslutning (pe)
118131
1000 1000 (sommartid)
1133
133
60
9439
250
100
20575
267
146
200479
2000
1500
32244
300
220
160796
600
400
2592553
2100
41657
500
288
105449
700
600
786828
10000
46088
1000
350
126190
2000
2000
19018
250
90
4261
40
22
19352
200
122
182360
2100
53840
325
250
495957
8000
31430
5400
400
9915
1500
39082
600
218
24455
200
150
446
2822298
60000
54224
600
251

Arbetshandling 2017-08-28

Producerad mängd renvatten
Vattenverk
Alskog
Burgsvik
Burs
Dalhem
Etelhem (Västringe)
Fardhem
Fidenäs
Fröjel
Fårö
Fårösund
Garda
Hagsarve
Hangvar
Havdhem
Hellvi (från Valleviken)
Hemse/Alva
Ire (från Hangvar)
Kappelsh
Katthammarsvik
Klintebys VV
Kvarnåkershamn VV
Liknatte
Linde
Ljugarn
Lye
Lärbro
Martebo
Mejeriet
Mölner VV
Nisse
När
Roma
Ronehamn
Sanda
Slite
Stånga
Träkumla inkl Vall
Tummelbos
Valleviken
Visby
Väskinde
Åminne
Arbetshandling 2017-08-28

Producerad mängd renvatten (kbm/år)
3 704
32 223
484
8 747
5 554
2 801
3 579
17 139
9 715
87 852
48 798
15 167
3 837
19 494
1 522
118 718
8 050
9 580
16 733
22 185
5 375
4 187
14 207
32 903
21 193
29 841
1 007
22 269
1 507
714
4 707
66 175
12 998
1 221
222 864
38 240
1 050
741
9 537
2 605 448
11 414
8 337

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/1904
7 september 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Förtydligande: framtida dagvattenhantering
Förslag till beslut

•

Förtydligandet godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden tog 2016-08-24 ett beslut om Visbys vattenförsörjning (TN
§154).
Teknikförvaltningen anser att punkt två: att göra en översyn av VA-taxan, inklusive
dagvatten, i syfte att styra mot minskad vattenkonsumtion och stimulera till lokalt
omhändertagande av dagvatten behöver förtydligas.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tolkas att endast nya
bebyggelseområden berörs.
I befintliga områden kommer dagvattenhanteringen förstärkas genom VA avdelningens försorg.
Beslutsunderlag

TN § 154 2016-08-24
Tjänsteskrivelse 2017-09-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-08-24

TN §

154

Beslut om Visbys vattenförsörjning

AU §

84

Dnr TN 2016/1904

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag:

1. Att inleda arbetet med en förstudie för ett bräckvattenverk med membranteknik i Visby
som ett komplement för uppblandning med grund- och ytvatten enligt gällande VAplan.
2. Att göra en översyn av VA-taxan, inklusive dagvatten, i syfte att styra
mot minskad vattenkonsumtion och stimulera till lokalt omhändertagande av
dagvatten.
3. Att nyttja geofysiska mätningar för att leta vatten.
4. Att fortsätta arbetet med att hushålla med vatten och förbättra ledningsunderhållet.
5. Att fortsätta kontakterna med kalkindustrin.
6. Att fortsätta arbetet med SGU i enlighet med TN § 277 2015-12-15 om att se
på förutsättningarna att förstärka vattenproduktionen genom anläggande av våtmarker
intill dricksvattentäkter.
7. Återrapportering av ovanstående punkter kommer att ske löpande till nämnden.
Föredragande; enhetschef vatten och avfall Marcus Ax, ingenjör Magnus Hallberg.
Marcus presenterar analyser över behov, möjligheter och lösningar enligt ”Förstudierapport
Visby framtida vattenförsörjning”.
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
1. fortsätta kontakterna med kalkindustrin
2. starta arbetet med ett avsaltningsverk i Visby
3. göra en översyn av VA-taxan
4. nyttja geofysiska mätningar för att leta vatten
5. fortsätta arbetet med att spara vatten och förbättra ledningsunderhållet
Tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag 15 mars 2016 (TN2016/680) att påbörja
en förstudie för att utreda Visbys vattenförsörjning och säkra vattentillgången. Förstudien
ska ligga till grund för fastställande av inriktning av framtida produktion av dricksvatten för
Visby.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-08-24

Forts § 154

För att säkra den framtida vattenförsörjningen från Visby bedöms ett dricksvattentillskott
av 15000[m3/dygn] behövas. Ett 20 tal förslag till möjligheter för Visbys framtida
vattenförsörjning har analyserats och bedömts. Bedömningen har gjorts utifrån fastställda
kriterier, kopplade till faktorer som bland annat ekonomi, teknik och miljö. Utifrån den
gjorda värderingen kvarstår några alternativ som bedöms möjliga att realisera.
Möjligheten att nyttja kalkbrott som vattenmagasin och få ta del av länsvatten från
kalkindustrin verkar lovande. Vidare, kontakter med kalkindustrin om kalkbrott och
länsvatten föreslås, i syfte att närmare kunna värdera och ta ställning till konkreta projekt
och åtgärder.
Att avsalta östersjövatten till dricksvatten är en annan möjlighet med stor potential för
Visbys framtida vattenförsörjning. Ett bräckvattenverk med membranteknik föreslås
byggas i Visby i enlighet med den planering som anges i VA-planen. Verket kan byggas ut
successivt i takt med att till exempel olika större utbyggnadsprojekt av bostäder
förverkligas.
En översyn föreslås av VA-taxan med tonvikt på den del som omfattar mängdrabatt för
storförbrukare.
Det bedöms vidare vara angeläget att insatserna för att spara vatten fortsätter, liksom
teknikförvaltningens arbete med att förbättra ledningsunderhållet.
Slutligen bör arbetet med att leta grundvatten, baserat på geofysiska mätningar, fortlöpa.
Ordföranden lämnar förslag till majoritetens beslut, som omfattar 7 punkter.
Punkterna, enligt förvaltningens förslag nr 2-5, och med två tillägg till förvaltningens
förslag:
1. Att inleda arbetet med en förstudie för ett avsaltningsverk i Visby som ett
komplement för uppblandning med grund- och ytvatten enligt gällande VA-plan.
2. Återrapportering av ovanstående punkter kommer att ske löpande till nämnden.
Från oppositionen föreslår Patrik Thored (M), att ordet förstudie inte tas med i
beslutspunkten nr 1 i majoritetens förslag. De anser att det kan tolkas som om att arbeten
inte kommer igång med en gång och anser att förvaltningens förslag är bättre.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-08-24

Forts § 154
Ordföranden frågar om bifall finns till hans förslag eller oppositionens förslag och finner
bifall till sitt förslag.
Votering begärs och verkställs.
De som röstar för ordförandes förslag, röstar ja och de som röstar för oppositionens
förslag, röstar nej.
Ja-röster: Per Edman (V), Alexandra Dahlberg (S), Torgny Ammunet (S), Daniel Heilborn
(MP), Sixten Anna Johansson (V), Tommy Gardell (S)
Nej-röster: Gunnel Lindby (C), Eva Gahnström (C), Alexander Jansson (C), Bo Ekelund
(M), Patrik Thored (M).
Med sex ja-röster och fem nej-röster har ordförandes/majoritetens förslag funnit bifall.
Oppositionen reserverar sig mot beslutet.
___
Protokollsutdrag
TKF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645
29 augusti 2017

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Synpunkter på utökat samrådsunderlag gällande
Klinthagentäkten / Nordkalk 2017
Förslag till beslut



Tekniska nämnden svarar, i nedanstående skrivelse, på Nordkalk AB:s
samrådsunderlag gällande Klinthagentäkten.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen föreslår att Nordkalk genomför ytterligare geohydrologiska
undersökningar för att klargöra hur en ytterligare brytning på djupet kan komma att
påverka grundvattenflödena i närliggande områden i anslutning till täkten och om
förändringarna i så fall bedöms utgöra någon risk för VA-huvudmannens vattenuttag
i redan befintliga brunnar.
Ärendebeskrivning

Nordkalk AB (nedan kallat företaget) har till Region Gotland (nedan kallat Regionen)
begärt synpunkter angående sin planerade ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt
– på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94. Sista dag för Regionen att lämna
synpunkter på underlaget är den 12 september 2017; efter att ha fått fyra veckors
respit från den 15 augusti att lämna sina synpunkter. Denna tidpunkt har senare
flyttats fram till 29 september 2017 som ett resultat av kompletterande information
från Nordkalk
Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen och
därmed ansvarig för att säkra det allmännas intresse när det gäller grundvattenuttag
för dricksvattenproduktion. Nämnden lämnar synpunkter enbart såsom sakägare för
VA-huvudmannens intressen och inte i andra sakintressefrågor såsom buller,
naturvärden eller kulturhistoriska värdefrågor.
De områden som pekas ut som nya brytområden för 2017 är två befintliga områden
inom nuvarande kalkbrott samt två angränsande områden i nordvästlig riktning
alldeles bredvid den nuvarande kalkbrottskanten. Ytan för de angränsande områdena
är 47,4 hektar stort och utgör grovt ungefär en tredjedel av det nuvarande
täktområdet.
Regionen äger ingen mark i eller i nära anslutning till området men har däremot
vattenintressen då en risk för påverkan på grundvattenförekomst kan ske genom de
geohydrologiska förhållandena via ingrepp i jordskorpan. Regionen vill, då brytdjupet
1 (3)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645

i förslaget kommer att göras djupare, tydligt klargöra att företaget gör grundgående
utredningar. Det är största vikt att effekterna av de hydrologiska förhållandena och
dess inverkan på akviferlager klargörs innan en brytning påbörjas.
Brytningen är tänkt att prospekteras som mest i brytområde 2, där ett brytningsdjup
kan uppkomma från dagens marknivå på 37 m.ö.h (meter över havet) till som lägst
15 m.ö.h när täkten är som mest uttagen. Den framtida brytningsverksamheten kan
riskera att ge upphov till en förändrad grundvattenbalans i området i jämförelse med
dagens situation. Företaget planerar även, med anledning av det, att genomföra
analyser gällande vad de vattenkemiska förhållandena kan innebära och utredningar
om den geohydrologiska balansen innan en brytplan redovisas för pallområde 1 och
2. Då de föreslagna brytområdena är svåra att bedöma utifrån de framtida eventuella
förändringarna i grundvattenströmmarna, välkomnar Regionen att företaget kommer
att göra en sådan grundlig och vetenskaplig analys innan täkttillståndet verkligen
realiseras. Alla former av ingrepp i jordskorpan till ett visst djup kan påverka
grundvattenbildningen och även eventuella framtida vattenuttag.
Bedömningen från företaget är att när väl Klinthagentäktens djupare delar blivit helt
vattenfyllda kommer de i framtiden att utgöra Gotlands näst största sötvattensjö. Alla
befintliga och framtida kommande råvattenuttag för dricksvattenproduktion är av
intresse för VA-huvudmannen.
Bedömning

Regionens närmaste vattenskyddsområde ligger cirka 2,5 kilometer i sydöstlig
riktning i närheten av Lärbro samhälle.
Regionen vill med anledning av att brytningen kommer att göras på djupet, att
ytterligare vattenflödesanalyser görs för att kartlägga vattentillrinningen i den redan
vattenfyllda delen av kalkbrottet. Regionen bedömer att det är viktigt med denna
analys för att kunna dra slutsatser hur tillrinningen från angränsande områden intill
påverkar hydrologin.
Företaget säger själva att täktvattenhanteringen kommer att utredas vidare inom
ramen för miljökonsekvensbeskrivning och Regionen välkomnar detta och önskar ta
del av resultatet när den presenteras.
Teknikförvaltningen har tidigare framfört till företaget behovet av en förnyad
vattenbalansberäkning. Regionen vill uppmärksamma att kravet på god vattenkvalitet
är betydande i all vattenverksamhet då pågående täktverksamhet bedöms att bedrivas
på platsen under en överskådlig tid. Rådigheten och den rättsliga aspekten över
vattenresursen på fastigheten är minst lika viktig och behöver utredas ytterligare.
Ytvatten och ett eventuellt framtida vattenuttag som söks av företaget via vattendom
behöver ytterligare diskuteras och utredas.
Då en nu mer omfattande brytning planeras från företagets sida vill Regionen att
dessa geohydrologiska undersökningar initieras av företaget för att vidare kunna ta
ställning till hur brytning kommer att påverka hydrologin i området och i
angränsande områden intill täkten.
Beslutsunderlag

Nordkalk – Underlag för Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017.
Komplettering av Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017 (2017-08-21)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till Regionstyrelsen
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Storugns 2017-06-26

Änr

^Nordkalk

2017 -06- l 8
REGION GOTLAND

Utökat Samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands län.

Följande samråd är idag annonserat i lokaltidningarna på Gotland. Samma handling postas
till samtliga berörda myndigheter:
Nordkalk AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94. Inför
tillståndsansökan har samråd skett med tillsynsmyndighet och enskilda som kan antas bli
särskilt berörda. Nu bereds även allmänheten, berörda lokala och regionala föreningar och
organisationer, Region Gotland samt övriga statliga myndigheter tillfälle att framföra sina
synpunkter i ett skriftligt samråd.
Täktverksamheten vid Klinthagentäkten omfattar kalkstensbrytning med borrning,
sprängning, lastning och transporter av kalksten till en fast kross i takten. Från krossen förs
kalkstenen nertill Storugns med transportband. En mindre delfraktion kan även i framtiden
krossas med en mobilkross och transporteras ned till Storugns på truckväg, så som sker
enligt dagens täkttillstånd. l den aktuella tillståndsansökan kommer även en vattendom bl.a.
för dricksvattenuttag av magasinerat täktvatten att ingå. Ett samrådsunderlag med uppgifter
om åtgärdens omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan har utarbetats och finns
tillgängligt enligt nedan. Skriftliga synpunkter skickas senast 2017-08-18 till adressen:
Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741, 630 34 Lärbro. Om ytterligare samrådsmaterial önskas
eller vid övriga frågor kontakta Nordkalks Miljöchef på Gotland Gabriella Hammarskjöld, epost: gabriella.hammarskiold@nordkalk.com.

Med Vänlig Hälsning

Gabriella Hammarskjöld
Miljöchef Gotland Nordkalk AB

*>Nordkalk
Underlag för Utökat Samråd för
Klinthagentäkten 2017
2017-06-26
Nordkalk AB

Foto omslagsbild Gunnar Britse

Angående planerad ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt på
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i anslutning till den s.k.
Klinthagentäkten

1. Administrativa uppgifter
Administrativa uppgifter

Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Kontaktperson
Miljöansvarig
Verksamhetskod enl. förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nordkalk AB
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro
Telefon:
Fax:
E-post:
556073-4054
Fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94,
Gotlands kommun
Nordkalk AB
Ola Thuresson 010- 476 2681
Gabriella Hammarskjöld Tfn: 0739-201003
SNI-kod 10.11

2. Bakgrund
Sedan 2005 har Nordkalk bedrivit en tillståndsprocess för att få tillstånd att öppna en ny takt
på norra Gotland vid den s.k. Bungetäkten eftersom kalksten av den bättre kvaliteten som
bl.a. används i nordiska stålindustrin är på väg att ta slut i Nordkalks nuvarande takt i
Klinthagen vid Storugns, l juni 2013 erhöll Nordkalk en dom från Högsta domstolen som
innebar att hela tillståndsärendet måste prövas på nytt i Mark- och Miljödomstolen. Detta
har medföra ytterligare försening av öppnandet av Bungetäkten. 2014 erhöll Nordkalk
positiv dom för Bungetäkten i Mark- och Miljödomstolen. Denna dom överprövades sedan
till Mark- och Miljööverdomstolen av Nordkalks motparter, l april 2015 skulle slutgiltiga
domstolsförhandlingar i Bungemålet hållas. Domstolsförhandlingarna inhiberades tre dagar
innan domstolsförhandlingarna skulle inledas p.g.a. att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
kort före förhandlingarna beslutat om att föreslå ett stort Natura 2000-förslag över all
Nordkalks mark som ingick i Bungemålet. Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen om det
föreslagna Natura 2000-beslutet. Detta Natura 2000-beslut har sedan Nordkalk hösten 2015
begärt att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) granskar.
HFD prövar sedan dess ärendet och hösten 2016 beslutade HFD att i sin tur inhibera
regeringens Natura 2000-beslutet för att regeringens beslut inte ska kunna skickas vidare av
regeringen till EU-kommissionen innan Nordkalks begäran om granskning är färdigutrett av
HFD. Granskningen av Natura 2000-beslutet pågår nu även under 2017. l väntan på HFD:s
besked i Natura 2000-frågan har hela Bungetäktsmålet miljötillståndsprövning också
inhiberats på begäran av Nordkalk, tills Natura 2000-beslutsfrågan slutgiltigt avgjorts. Som
tydligt framgår av beskrivningen enligt ovan är det p.g.a. överklagan av Bungemålet och alla
efter det efterföljande rättsturer som skapat en enorm fördröjning av Bungemålet som är

grundorsaken till att förnyat samråd för ytterligare utvidgning av nya täktområden nu
initieras i Klinthagentäkten. Det området som nu är aktuellt för ny ansökan har i skenet av
tidigare kunskap avfärdats med anledning av kvalitet och ringa mäktighet, l det pressade
läge som bolaget hamnat i har nya undersökningar väckt intresset för området på nytt.
l januari 2016 erhöll Nordkalk en positiv dom i Mark- och Miljööverdomstolen för en
ytterligare utvidgning av den nuvarande Klinthagentäkten, men i företagets ursprungliga
planering som startade 2013 ingick inte i beräkningen att en så stor ytterligare fördröjning av
Bungetäkten skulle ske, som nu ändå skett, l väntan på den fortsatta tillståndsprocessen för
Bungetäkten måste Nordkalk nu ytterligare planera om sin verksamhet för att kunna
vidmakthålla en kalkstensproduktion fram till det att den nya Bungetäkten eventuellt kan tas
i bruk, vilket bedöms kunna ta flertalet år till varför tidigt samråd nu inleds för att ansöka om
en ytterligare utvidgning på flera olika ställen i Klinthagentäkten, vilket beskrivs närmare i
samrådshandlingen. Med anledning av den oförutsedda utvecklingen i Bungemålet har
företaget också initierat förberedelser för Buttleområdet där företaget äger mark och där
det finns en kalkstensförekomst. Då det ärendet förutses få en större omfattning p.g.a. att
det är frågan om ett helt nytt område bedömer bolaget att det även av det skälet är
angeläget att planera för en ytterligare utvidgning i Klinthagen.

3. Aktuellt Samrådsärende
Nordkalk ämnar söka ett förnyat samlat täkttillstånd för en ytterligare utvidgning av flera
olika täktområden i Klinthagen. Bolaget önskar vid det tidiga samrådet diskutera med
Länsstyrelsen hur en utformning av en förnyad ansökan bör göras d.v.s. om en förnyad
ansökan görs som en tilläggsansökan eller fullt ut ersätter den tidigare domen, l
samrådshandlingen har dock inte Nordkalk i nuläget beskrivit den befintliga verksamheten
och brytområden i den redan befintliga Klinthagendomen från 2016 då dessa redan finns
väldigt detaljerat beskriva inom ramen för den nyligen beviljade Klinthagendomen från i
början av 2016.
Under 2016 - 2017 har ytterligare prospektering av områden i den befintliga
Klinthagentäkten och runt delar av Klinthagen genomförts. Ytterligare prospektering under
2017 för ett ytterligare delområde i takten är också planerad och kan komma att redovisas i
form av ett ytterligare täktområde vid en slutgiltig tillståndsansökan. Samtliga planerade
utökade täktområden samt ytterligare planerade prospekteringsområde finns redovisade i
denna samrådshandling. På nästa sida redovisas dessa i en samlad en översiktskarta, Karta 1.
Kartan l (Bilaga 1) är en översiktskarta som beskriver Klinthagentäktens utbrutna delar idag
med röd linje (dock ej vilka djup) samt rödstreckat område som är "nybrytsområdet" (som är
endast delvis utbrutet enligt nya Klinthagendomen) samt de fyra olika föreslagna
utökningarna (tre ljusgröna som är prospekterade samt en mörkgrön som planeras att
prospekteras 2017) för ytterligare täktverksamhet, som nu Nordkalk önskar samråda om
inför en förnya tillståndsansökan. Fastigheten Stora Vikers 1:94 är angivet med röd tunn

linje och ej nedtonad färg på kartan. Omgivande fastigheter och markområden inklusive
delar av Natura 2000-området Hoburgsmyr redovisas också men är nedtonade på kartan för
att visa var gränsen mot Stora Vikers 1:94 går. Blå Linje visar fastighetsgränsen för Stora
Vikers 1:95 vid Storugns.
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Karta 1. Översiktskarta över Klinthagentäkten. Avstånd till närmaste fastigheter från gröna
eventuella framtida brytområden finns angivet på kartan d.v.s. ca dryga 500 meter.

OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om Klinthagentäktens
nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Ett område om ca 26,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton sten som ligger norr om det vid
Klinthagendomen 2016 beviljade s.k. nybrytsområdet och som även sträcker sig mer
nordväst ända bort till skogsområdet söder om det s.k. nordkrossområdet (som är ett
tidigare brytområde i gamla Storugnsbrottet). Exakt brytdjup behöver ytterligare utredas
med hydrogeologiska undersökningar inför en ansökan och anges därför som röda
plushöjder som kan behöva justeras till ett något högre djup efter mer detaljerade
utredningar.

Karta 2. Föreslaget brytområde i området nord och nordväst om nybrytsområdet i norra
Klinthagen (angivet på kartan som ljusgrön linje)

OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall 2-djup
Ett planerat prospekteringsområde på Pall 2-djup om 21,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton
sten under den norra delen av den senaste Klinthagendomen:s s.k. nybrytsområde, Karta 3
(Bilaga 3) (angivet som mörkgrönt område.) Exakt brytdjup (angivet som ett spann på kartan
med gröna plushöjder) behöver först utredas både kemiskt,

hydrogeologiskt/miljömässigt

och ekonomiskt innan en eventuell brytplan kan redovisas. Plushöjder före och efter
brytning av nuvarande nybrytsområdet anges i blå respektive röda plushöjder.
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Karta 3. Karta som redovisar efter prospektering eventuellt föreslaget på Pall 2-nivå under
norra nybrytsområdet (angivet som mörkgrön linje.)

OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Ett mindre brytområde om ca 4,9 hektar om ca 0,94 Miljoner ton sten på Pall-2djup, Se Karta
4 (Bilaga 4) och Karta 5 precis norrom det befintliga pall 2-området i mellersta Klinthagen
strax norr om det område där den s.k. vägbanken tidigare låg. Området utgörs av en något
bättre märgelstenskvalitet som kan blandas med mer högkvalitativ Pall 1-sten och därmed
bidra till en god hushållning med naturresursen kalksten och förlänga taktens livslängd.
Avstånd till närmaste kant av Hoburgsmyr anges till ca 500 meter, se Karta 5. Hydrogeologisk
bedömning behöver göras inom ramen för MKB:n. Plats för en eventuell väg genom
Klinthagen ryms mellan det grå området och det blåstreckade anlagda s.k. ringledsdiket
enligt Karta 5.

Karta 4. Karta som redovisar föreslaget brytområde norr om nuvarande pall2-område i
mellersta Klinthagen. Exakt placering se även inritad grön ruta i översiktskartan i Karta l

Karta 5. Visar avståndet mellan det föreslagna brytområdet i mellersta Klinthagentäkten
närmaste myrkanten till Hoburgsmyr.

OMRÅDE 4- Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön
Ett brytområde föreslås i sydvästra Klinthagentäkten längs med den s.k. Pall 2-sjön
om ca 15, 5 hektar om ca 5 Miljoner ton sten på Pall 2-djup av s.k. märgelkvalitet,
Karta 6 (Bilaga 5). Brytområdet läggs på ett behörigt område från Pall 2-sjön och
Polenhålet för att undvika inläckage av vatten från vattenfyllda delar samt bevara de
fina efterbehandlade områdena runt Pall 2-sjön. Endast en begränsad del av det
skogsplanterade efterbehandlingsområdet tas i anspråk längst den västra
brytområdeskanten. På området ligger idag mycket tjocka massor med
efterbehandlingsmaterial som förslås användas för att skapa släntkanter runt
pallkanterna i det planerade märgelbrottet så att det blir en strandlinje runt hela eller
stora delar av en framtida sjö. På kartan finns angivet plushöjder före (i blått) och
efter planerad brytning (i rött) utifrån det fasta kalkbergets höjder utan ovanpå
liggande massor.
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Karta 5. Föreslaget pall 2 brytområde i sydvästra Klinthagentäkten (grön linje).
(Fornminnet på kartan var från tiden innan områdets översta pall bröts ut).
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4. Lokalisering
Utvidgningsområdet i norr ligger i direkt anslutning till en redan i anspråkstagen
täktverksamhet om ca 240 ha, vid fullt utbrutna tillstånd. Övriga utvidgningsområden samt
planerade prospekteringsområden befinner sig "i befintligt och påverkat täktområde" för
den nuvarande Klinthagentäkten, men på ett s.k. Pall 2-djup. Kalkstenen från det planerade
utvidgade området är tänkt att blandas med kvarvarande mer högkvalitativ Pall 2-sten från
mellersta Klinthagentäkten i den mån det finns någon Pall 2-sten kvar. Brytningen i det nya
området kräver således att man har tillgång till Klinthagens transportvägar och primärkross
eftersom stenkvaliteterna skall blandas i den dagliga produktionen med sten från andra
brytområden i Klinthagen för att kunna bibehålla en så jämn stenkvalitet som möjligt.
Lokaliseringsfrågan får utredas vidare inom ramen för MKB:n.

5. Planförhållanden
Jaktområdets placering i förhållande till omgivande fastigheter åskådliggörs genom en
översiktlig fastighetskarta i Karta l (Bilaga 1). Jämförelser mellan kartorna i Bilaga l och de
bifogade mer detaljerade delkartorna per föreslaget nybrytsområde i Bilaga 2 - 5 kan
underlätta lokaliseringen av de tilltänkta täktområdena för en framtida ansökan. Denna
översiktliga fastighetskarta ger en bra överblick vilka fastigheter och övrig mark så som skogoch jordbruksmark samt naturreservat som finns i omgivningen. Det närmaste
fastighetsområde som berörs av verksamheten vid det planerade utvidgade området är två
fastigheter söder om Storugns samt en enskild fastighet väster om södra Klinthagen.
Avståndet till närmaste fastigheter är lite mer än 500 meter (se Karta 1).

6. Kort beskrivning av verksamheten
l Nordkalks befintliga täkttillstånd ligger den maximala brytvolymen på 3,5 miljoner ton
kalksten per år. l genomsnitt har Nordkalk de senaste åren producerat ca 1,8 - 2,8 Miljoner
ton kalksten per år, med en successiv minskning de senaste åren för att i möjligaste mån
hushålla med den värdefulla brännstenen. För att kunna producera kalksten av bättre
kvalitet som krävs av bl.a. stålindustrin bryter Nordkalk idag Pall 1-kvalitet som blandas med
s.k. Pall 2-kvalitet från de andra täkttillstånden för att optimera kvalitet och också bidra till
en god naturresurshushållning där så mycket brytbar sten som möjligt kan komma till
användning. Så länge det är möjligt kommer denna kalkstenskvalitet att produceras, men det
finns endast begränsade reserver av både Pall 1-sten och Pall 2-stenskvalitet kvar i
Klinthagen. En förlängning av Klinthagens täkttillstånd innebär således inte att Klinthagen

mer än under en övergångsperiod kan ersätta den planerade Bungetäkten i syfte att
Nordkalk i största möjliga mån ska kunna bibehålla sin försäljning och personal.
Brytningen sker normalt genom veckovis sprägning på fasta sprägningstider på dygnet i
Klinthagentäkten, i enlighet med nuvarande täktvillkor 6: "Sprängning får endast ske vid i
förväg bestämd tidpunkt som meddelas de närboende med en tydlig förvarningssignal.
Nordkalk bedömer i nuläget att användningen av flytande ammoniumbaserade sprängmedel
kommer gå att använda vid sprängning.
l den nuvarande täktverksamheten används larvgående grävmaskiner som står uppe i
stenskottet och lastar, och/eller hjullastare som lastar från marken samt truckar lastas och
fraktas sedan den sprängda kalkstenen till primärkrossen i södra Klinthagen. Inför
sprägningen används borrigar för att borra hål för sprängladdningen. För de stenblock som
blir för stora efter sprägning knackas till mindre stenbitar med en s.k. skutknackarredskap på
en mindre grävmaskin. Borriggar och skutknackning sker endast dagtid vardagar i
verksamheten för att minimera störande buller från verksamheten. Exakt vilka av dessa
fordon som kommer att användas i den planerade utvidgade området får beskrivas i den
tekniska beskrivningen men troligen kommer samma maskinpark användas som i övriga
Klinthagentäkten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor inom
täktområdet dagtid helgtid i syfte att återställa brytområden som ärfärdigutbrytna. Så kan
även bli fallet för det nya brytområdet.

Följande drifttider för verksamheten föreligger vid Nordkalk befitnliga tillstånd
•

Två produktionsskift 05.30 - 22.00 där truckar, grävmaskiner och hjullastar är igång
vid de brytområden som är i drift. (Under 2016-2017 startar dock normalt inte
verksamheten förrän 07.00 och pågår inte alltid till 22.00 men periodvis sker så.)

•

Dagtid 07.00 - 18.00 förekommer även arbeten med borriggar och s.k. skutknackning
av större stenblock.

•

Helger, Vardagar 07.00 -18.00, vid behov främst delar av höstar eller vårar truckar
när maskinparken är tillgänglig då ingen produktion sker på helger köras och tippas
avbaningsmassor i Klinthagen som en del av pågående efterbehandlingsarbete. Vid
sådana körningar kan hjullastare användas för att lasta på truckarna.
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7. Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan
Miljöpåverkan från den pågående täktverksamheten vid Klinthagen är väl känt eftersom
brytverksamheten pågått under långtid. Relevanta miljöpåverkansfaktorer listas enligt
följande:
7.1

Vibrationer: Vid brytningen av kalksten i Klinthagen används flytande
ammoniumbaserade sprängmedel. Sprängningsverksamheten vid täktbrytningen
övervakas vid ett antal av de närmaste fastigheterna längs med väg 148 med s.k.
vibrationsmätare. Villkoren för vibrationer i nuvarande Klinthagendomen från 2016 är
enligt Villkor 9: "Vid sprängning f år vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 procent av
mättillfällena per år, som toppvärde i sockel på bottenvåning i närbelägen bebyggelse.
Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 460 4866." Tydliga
skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till Klinthagenmålet. Utredning om
vibrationer mot närmaste nya fastigheter planeras genomföras inom ramen för MKB:n.
Vid behov kommer ytterligare fastigheter runt Klinthagen instrumenteras med
vibrationsmätare.

7.2

Stenkastning: \ arbetet med att förhindra stenkastning regleras mängden
sprängmedel så att man håller ett tillräckligt laddningsfritt djup i spränghålen som
proppas med grus samt att man aldrig tillsätter mer sprängmedel än vad som beräknas
rymmas i varje laddningshål. Ytterligare skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet. Stenkastning regleras idag i Villkor 7: "Tillståndshavaren ska vidta
åtgärder för att förhindra att stenkastning förekommer utanför Nordkalks område."

7.3

Lllftstötvåg: Tydliga skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet och regleras enligt Villkor 10: "Luftstötvågor tillföljd av sprängning får
som begränsningsvärde inte överstiga 100 pascal mätt som frifältsvärde (värdet
motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Uppföljning av luftstötvågorska
framgå av kontrollprogrammet där mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder
anges. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 02 52 10.
Begränsningsvärdet ovan ska anses uppfyllt om 95 procent av mätningarna visar att
begränsningsvärdet innehålls." Utredning om bedömda luftstötvågseffekter mot
närmaste bostäder planeras att genomföras inom ramen för MKB:n. Vid behov placeras
ytterligare mätare ut.

7.4

Buller: Verksamheten genererar buller när de olika arbetsmomenten i
täktverksamheten pågår. De extra bullrande arbetsmomenten i form av borriggar och
s.k. skutknackning sker endast dagtid i takten mellan 07.00-18.00. Övriga tider
genomförs lastning av sprängsten med hjälp av grävmaskiner, hjullastare och truckar
med gott maskinhandhavande för att hålla bullernivåerna inom angivna riktvärden för
buller. Kalkstenen körs till primärkrossen i södra Klinthagen och transporteras på band
ner till Storugns. En mobilkross finns också placerad i takten.
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Nuvarande bullervillkor i Klinthagentäkten regleras i Villkor 8: "Bullerfrån
täktverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av nedan angivna
ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
- 50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
-45 dB (A) övrig tid
Momentana ljud:
- 55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av
ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i
verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska
även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller f rån verksamheten.
Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar."
Utredning om de bedömda bullereffekterna för den samlade verksamheten samt de
planerade utvidgade brytområdena bör utredas inom ramen för MKB:n. l en sådan
bedömning av den samlade bullerpåverkan bör även påverkan från vindkraftsverk,
motorbanan samt Storugns verksamhet belysas.

7.5

Damning: Täktverksamheten kan även generera damning, men den
nuvarande täktverksamheten bedöms inte generera något problem med damning för
omgivande fastigheter eftersom den ligger på ett behörigt avstånd från kringboende och
dammet tar sig inte över pallkanterna. Under den torra delen av året kör personalen
med en tankbil och vattenbegjuter alla truckvägar som är i drift vilket bedöms minska
damningen av vägar.

7.6
Diesel- och Oljespill: Klinthagens nuvarande täkttillstånd anger under
rubriken: Hantering av petroleumprodukter m.m. följande villkorskrav:
"Villkor 13. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och
grundvattnen skadliga ämnen inklusive avfall ska ske med största aktsamhet så att
risken för skador tillföljd av spill eller läckage elimineras.
Förvaring av petroleumprodukter och övriga för mark, yt-, och grundvatten skadliga
ämnen ska ske på tät yta som är invallad under tak. Invallningen ska ha minst
samma volym som det största kärl som förvaras där. Cisterner ska vara utrustade
med påkörningsskydd.
Villkor 14. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt
vid förvaring och hantering av petroleumprodukter. God beredskap ska finnas för
att ta hand om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota mark, yt- eller
grundvatten.
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Villkor 15. länkning av hjul burna fordon ska om så är möjligt ske utanför täktområdet, och
i annat fall utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras (den stationära
tankningsplatsen).
Tankning av ej hjul burna maskiner ska ske över tät yta. Särskilda åtgärder vidtas för
att undvika spill.
Om akut reparationsbehov av fordon och maskiner uppkommer ska åtgärder vidtas
så att förorening av mark, yt- eller grundvatten inte förekommer.
Inom täktområdet ska stationärt uppställda maskiner eller stadigvarande utnyttjade
maskiner vara försedda med uppsam/ingsanordningar f or oljespill."
Nordkalk bedömer att fortsatt drift inom ramen för en ny ansökan bedöms kunna ske med
nu gällande villkor.
7.7

Grundvatten: Sommartid med långa perioder av frånvaro av nederbörd står

takten torr, förutom på några få ställen där antingen ytvatten eller mindre mängder
grundvatten rinner in, vilket visar på att mängden inträngande grundvatten samt
ytvattentillrinning från täktkanter och pallvägar inte är lika dominerande som
vattentillförseln via nederbörd. Klinthagens täktområde före takten bröts ut låg på en höjd
ca +35 meter ovanför havsnivån. Detta gör att brytdjupet för pall l nivån ligger ca +25 meter
ovanför havet. Grundvattennivåerna bedömdes i de tidigare tillståndsansökningarna för
Klinthagen således ligga under brytdjupet för pall 1.
l norra täkttillståndet i Klinthagen finns ett särskilt kontrollprogram för att övervaka
grundvattnet och även kalkstensbrytningen påverkan på Hoburgsmyrs avvattningshydrologi.
Detta Kontrollprogram har fortlöpt i dess nuvarande form sedan 2012 och fram till dags
datum ser hydrologin för myren bra ut. Övervakning av myren fortlöper. Inom ramen för
MKB:n för de planerade utvidgade brytområdena kommer grundvattenfrågan ytterligare att
belysas och utredas och ligga till grund för hur en täktansökan bör utformas, l norra
planerade ansökningsområdet har ett antal grundvattendivrar redan placerats ut för
löpande datainsamling sedan i vintras och några fler djupborrhål planeras att göras för olika
grundvattenmätningar och hydrauliska tester. Vidare planeras i nuläget att genomföra en
georadarundersökning i det norra området för att få en bättre bild av hur kalkberget är
beskaffat i dess övre delar.

7.8

Ytvatten och framtida potentiellt Dricksvattenuttag:

\ Klinthagentäkten som är en snart 240 hektar stor takt tillförs vatten på flera olika sätt.
Nederbörden bedöms vara den dominerande och ytvatten- och grundvatteninträngning
framför allt förekommande på Pall 2-djup, baserat på mätningar av grundvattennivåerna
runt Klinthagen, l norra Klinthagen rinner dock ytvatten in i takten via
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hällmarksområden/grunda alvområden nord till nordväst om takten den nederbördsrika
delen av året. Hela vattenbalansfrågan utreddes inom ramen för MKB:n kopplad till
Klinthagentäktens nyligen beviljade täkttillstånd. Balansen mellan yt- och
grundvattentillrinningen i Klinthagen beskrevs i en fördjupad hydrologisk MKB av Svenska
Miljöinstitutet (IVL) i Bilaga 6:6 till MKB:n med titeln: "Hydrologisk beskrivning av
Klinthagenbäckens avrinningsområde, norra Gotland". Denna Bilaga biläggs till
samrådshandlingen som Bilaga 6, eftersom den i Figur l på sid 3 i rapporten redovisar hur
avrinningsområdena i stort ser ut runt Klinthagentäkten och här går också att se hur
avrinningsområdena ser ut för de nya brytområden som Nordkalk önskar öppna upp ett
samråd kring. Som en del i MKB-arbetet och med Bilaga 6 som kunskapsgrund och med
påföljande rekommendationer av utredande hydrolog Tony Persson vid IVL, beslutade
Nordkalk sig för att ta ett samlat helhetsgrepp om vattenhanteringen i Klinthagen och göra
en omfattande investering som innebär att man tar fram en vattenhanteringsplan som
spänner över hela taktens livstid från fortsatt brytning till hela efterbehandlingsskedet tills
de delar av Klinthagentäktens djupare delar blivit helt vattenfyllda och bildar Gotlands näst
största sjö. Hänsyn i vattenplaneringen togs till Klinthagenbäcken nedströms genom hela
tidsförloppet och hur en fungerande vattenhantering kan fungera. Som ett led i detta arbete
installerade också Nordkalk vattenmätare och har sedan maj 2015 allt utgående täktvatten
mätts för att få en bättre tillgång till täktvattenstatistik. Sådan statistik har årligen också
redovisats i Nordkalks miljörapport i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP).
Som ett led i förbättringsarbetet för en långsiktig vattenhantering anlade Nordkalk 2015 2016 en 2 kilometer långt ringledsdiket genom Klinthagen och drifttog det ca i mars 2016. l
och med detta diket självrinner eller pumpas allt täktvatten från alla brytfronter till det stora
vattenmagasinet i den s.k. Pall 2-sjön. På så vis har täktvattnets vattenkemi förbättrats för
flera parametrar. Halterna av nitrat och sediment har förminskat mest och halterna av nitrat
och sediment är väldigt låga efter insatsen. När Pall 2-sjön sedan blir full, vilket numer i stor
sker varje gång det kommer nederbörd eller råder snösmältning så bräddar vattnet från Pall
2-sjön över till ett mindre vattenfyllt brytområde som kallas för Polenhålet och från detta
vattenmagasin avvattnas sedan hela Klinthagentäktens täktvatten med ledningar och diken
ner till ett våtmarksområde.
Två mindre pumpar och delströmmar av vatten vid krossgropen och i ett dike vid
transportbandet (s.k. pump BT:104) har ännu inte hunnits leda om till Polenhålet då det varit
en ganska stor investering av pumpar och anläggande av rörledningar som kräver en mer
noggrann projektering och beräkning för att få en fungerande och kostandsekonomisk drift, l
arbetet har även beaktats behovet av att välja pumpar som ska kunna gå att drifta med
reservelsaggregat vid längre strömavbrott i syfte att minska sårbarheten i
avvattningssystemet för inte riskera att den tekniska utrustningen vid primär krossen hotas
att dränkas vid längre strömavbrott. De planerade omledningarna av täktvatten så att allt
täktvatten leds till Polenhålet kommer ske så fort upphandling och installation är klar under
2017.
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Vattnet från alla delflöden poleras ytterligare i den nedströms liggande våtmarksområdet
innan vattnet slutligen rinner vidare i jordbruksmarksdiken och vidare ner till
Klinthagenbäcken. Längs med det långa jordbruksdiket har ett stort antal lekplatser för fisk
anlagts med stenblock och grusbäddar som gör att täktvattnet innan det slutligen når bäcken
också bedöms syresättas mer än tidigare och troligen därmed renas ytterligare.
Som en konsekvens av Nordkalk vattenhanteringsarbete har intresset för Klinthagentäktens
stora vattenmagasin i Pall 2-sjön uppmärksammats av Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland. Flertalet möten med tekniska och naturvetenskapliga diskussioner har förts mellan
Region Gotland och Nordkalk sedan ungefär ett år tillbaka. Samtidigt har vattenbristen på
Gotland fått en enormt stor uppmärksamhet då det sommaren 2016 rådde en mycket stor
vattenbrist på Gotland och Region Gotlands vattenförsörjning till sina abonnenter inte räckte
till.
Som ett led i att bringa klarhet i om det vore möjligt att förena en fortsatt brytning av
kalksten i Klinthagen och samtidigt tillvara ta en delström av täktvatten för
dricksvattenförsörjning till region Gotlands ledningsnät, har ett tidigt möte i början av 2017
även hållits mellan Nordkalk, Tekniska förvaltningen vid Region Gotland och representanter
från Länsstyrelsen. Vid detta möte var en viktig slutsats att en förnyad
vattenbalansberäkning för vattensystemet i form av Klinthagenbäcken behöver göras för att
om möjligt försöka beräkna fram/uppskatta vad ett "nollalternativ" för Klinthagenbäckens
naturliga vattenavrinning utan det stora vattentillskott som nu tillförs från Klinthagentäkten
egentligen skulle vara. På så vis kan man få fram en antagen årlig volym som av
Klinthagenstäktens årliga överskottsvattenvolym behöver avsättas för Klinthagenbäckens
"nollalternativ" och vilken potentiell delström som då skulle kunna finnas tillgänglig för att
tas direkt från Pall 2-sjön och avledas i en av Region Gotland finansierad VA-ledning som leds
mot Lärbro för vidare hantering och användning, l detta arbete behöver även den långsiktiga
"vattenåterfyllnads vattenbalansen" räknas om för att beskriva hur ett dricksvattenuttag
påverkar återfyllnadstiden av de djupare täktområdena som kommer vattenfyllas naturligt.
Vid detta hydrologiska arbete kan även de ursprungliga hydrologiska beräkningarna i Bilaga
B:6 stämmas av mot nu insamlade mätdata för taktens avvattning och de mätningar som
skett i Klinthagenbäcken sedan hösten 2014.
Nordkalk har nu anlitat IVL som huvudansvariga för MKB-arbetet. Tony Persson som på
uppdrag av IVL genomförde den tidigare MKB:n kring Klinthagenbäckens och
Klinthagentäktens hydrologi kommer att anlitas som en sidokonsult för framtagandet av en
ny hydrologisk MKB-bilaga för den kommande prövningen. Ett färdigt
nollaternativberäkningsarbete bedöms dock inte kunna färdigställas förrän som tidigast i
augusti 2017. Resultaten från nollalternativutredningen och övriga vattenbalansberäkningar
kommer när de är klara behöva diskuteras med både Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland och Länsstyrelsen innan förslag till dricksvattenuttagsvolymer och slutgiltig
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utformning av den tekniska beskrivningen för vattenhanteringen redovisas in en formell
tillståndsansökan.
Tanken har varit att vid den planerade utökade täktprövningen och den förnyade vattendom
som den kräver även få med en vattendom om dricksvattenuttag. Nordkalk önskar utforma
det så att bolaget ansvarar för vattendomen för både täktbrytning och dricksvattenuttag och
att ett civilrättsligt avtal sedan skrivs med Region Gotland kring Tekniska förvaltningens
dricksvattenuttag. Inget traditionellt vattenskyddsområde bedöms vara aktuellt att bilda så
länge takten är i drift och i dess efterbehandlingsskede där de djupare delarna av Klinthagen
också ska återfyllas enligt efterbehandlingsplanen. Nordkalk har ett behov av att
Länsstyrelsen i det tidiga samrådet om möjligt ger råd kring hur en juridisk utformning av en
sådan vattendom bör utformas exempelvis baserat på praxis, om sådana finns.
Nordkalk önskar att inom ramen för MKB-arbetet ta ett helhetsgrepp om hur
täktvattenfrågan ska hanteras för de nya föreslagna brytområdena. Alla föreslagna områden
utom de norra bedöms kunna tillföras det befintliga vattenhanteringssystemet på något sätt
som måste beskrivas och beräknas.
l norra Klinthagens föreslagna brytområden kan vattenhanteringen behöva övervägas att
göras på något annat sätt. Det nya planerade brytområdet i norra Klinthagen bedöms inte
innehålla några större ytvattenstrukturer så som bäckar, bryor, våtmarker etc. utan är ett
område som är förlagd på en höjd. l den norra delen av det planerade brytområdet kan
finnas alvområden som vid nederbörsrikare delar av året p.g.a. det underliggande bergets
täthet i kombination med det tunna jordtäcket delvis översilas av vatten. En viktig och
avgörande fråga för hur avvattningen för dessa nya föreslagna brytområden i den norra
delen av Klinthagen är dock hur djupt Nordkalk slutligen bestämmer sig för att bryta och
exakt var. Det kan ju teoretiskt uppstå en situation där de mest norra delarna av ett framtida
brytområde, om tillstånd beviljas, kommer kunna ligga djupare än de slutgiltiga brytnivåer
som nu förekommer i norra Klinthagen. Storugnsbrottet som ligger norr om det planerade
nya brytområdet är utbrutet till en lägre höjdnivå än i norra Klinthagen. Detta gör att
täktvattnet naturligt kan vilja rinna åt andra hållet beroende på hur man bryter och i ett
slutgiltigt efterbehandlat tillstånd.
För att bibehålla vattenbalansen så som den är beräknad för idag kan delar av det nya
brytområdets vatten behöva pumpas mot täktsjön i södra Klinthagen för att tillräckligt med
dricksvatten ska finnas för vattenuttag till region Gotland. Men för vissa delområden i det
föreslagna brytområdet kan detta visa sig vara svårt p.g.a. tekniska hinder eller för
ekonomiskt ofördelaktigt. En rimlig lösning för det området som Nordkalk föredrar som
alternativ till att med pumpar och långa ledningar "tvinga" vattnet till södra Klinthagen skulle
exempelvis kunna tänkas vara att leda överskottsvatten till Storugns slambassänger för
sedimentering och vidare ut i efterföljande dikessystem och slutgiltig sedimenteringsbassäng
vid havet. På så vis hade täktvattnet från de norra delarna kunnat bli en sötvattenresurs för
tvättning av kalksten vid Storugns stentvätt samtidigt som en bra sedimentering av
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täktvattnet kan åstadkommas. Ev. överskottsvatten rinner ut i havet via Storugns
sedimentbassängsystem. En annan reservlösning hade kunnat vara att titta på
Storugnstäktens gamla avvattningskanaler som inte används längre, men som ännu finns
kvar och leder ner till Kappelshamnsviken utan att passera via något naturligt vattendrag.
Behovet av en eventuell försedimentering behöver vid en sådan lösning också i så fall
utredas.
Sammanfattningsvis så behöver täktvattenhanteringen utredas inom ramen för MKB:n och
den Tekniska beskrivningen enligt alla ovan beskriva aspekter på ett förutsättningslöst sätt
för att finna vilken lösning som bedöms vara den bästa sett ur alla relevanta perspektiv sett
ur MKB-processen men även ekonomiskt samt ur resurssynpunkt för tillvaratagande av
sötvatten för tvätt.
Ytvattenfrågorna kommer därför ytterligare behöva belysas i MKB:n. Tidiga synpunkter från
Länsstyrelsen kring tillsynsmyndighetens bedömningar om samtliga relevanta aspekter som
bedöms viktiga att tänka på vore därför önskvärt så att den fortsatta MKB-utredningen
fångar upp alla relevanta aspekter i ett så tidigt skede som möjligt.
7.9

Naturvärden: En detaljerad naturvärdesinventering genomfördes för ett

större område runt delar av Klinthagen under sommaren 2016 och kommer redovisas
inom ramen för MKB:n när den slutgiltiga täktdragningen tas fram. Vid behov kommer
ytterligare skydds- och bevarandeåtgärder föreslås för en mindre areal om det framtida
täktområde förläggs på ett sådant område som idag hyser förekomst av vissa
artskyddade arter i första hand av fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckigblåvinge. En
bevarandestatusbedömning bedöms då också behöva redovisas och i så fall behöver
Nordkalk i god tid få tillgång till statistik för dessa arter från Artportalens databas och då
även dess sekretessbelagda delar.
7.10

Arkeologi: En arkeologisk utredning av området kommer att genomföras

men inga stora, kända fornlämningar bedöms finnas i området.

8 Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingen för den planerade utvidgade brytområdena bör på ett bra sätt integreras
med den befintliga efterbehandlingsplanen för det intilliggande utbrutna täktområdet i
norra Klinthagen. Nordkalk lämnade in ett förslag till fördjupad efterbehandlingsplan för
Klinthagentäkten i februari 2017 och ett fältbesök med Länsstyrelsen har genomförts i
Klinthagen i början på april och på basen av de diskussioner som fördes då kommer ett antal
kompletteringar och ändringar föreslås i efterbehandlingsplanen. Men tanken är att dess
huvudinriktning kvarstår och efterbehandlingsplanen är i mångt och mycket inriktad på
naturlig naturåterställning för växt- och djurliv som naturligt förekommer runt takten och
därför naturligt kan vandra in. De föreslagna nya brytområde måste beskrivas i
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efterbehandlingsplanen på ett pedagogiskt och genomtänk vis och behöver anpassas till dess
naturliga förutsättningar d.v.s. om områdena med tiden blir naturligt vattenfyllda och hur
omgivande markområden bäst utformas för att gynna växt och djurliv i och runt takten på
ett bra vis. Friluftsliv och annan lämplig markanvändning bör även kunna belysas i mån av
lämpliga förslag i en sådan fördjupad efterbehandlingsplan. Frågan om återställning av vägen
genom Klinthagentäkten behöver samrådas inom ramen för en separat process med berörda
trafikmyndigheter, vilket Nordkalk kommer göra parallellt med tillståndsprocessen.

9 Översiktlig riskinventering
Utöver de vid täktverksamhet förekommande miljöpåverkansdelar som beskrivs under
rubriken: "Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan" bedömer bolaget att ingen
ytterligare översiktlig riskinventering behöver göras då denna andra textdelen täcker in alla
relevanta förekommande kända risker.

10 Redogör för planerade och redan genomförda samrådskontakter
Nordkalk planerar att genomföra ett tidigt samråd med Länsstyrelsen ca 3 veckor efter att
samrådshandlingen har lämnats in till Länsstyrelsen. Detta eftersom 3 veckors inläsningstid
har varit ett önskemål från tillsynsmyndighetens sida. Det tidiga samrådet med
tillsynsmyndigheten förslås därför genomföras helst i slutet av V. 19 d.v.s. någon gång 10-12
maj eller senast i V. 20 d.v.s. 15-19 maj för att tidtabellen för den efterföljande
samrådsplaneringen skall kunna hållas.
Sedan planerar Nordkalk att genomföra ett enskilt samråd med de närmast berörda
fastighetsägarna runt hela Klinthagetäkten i form av ett samrådsmöte i juni, men där
möjlighet till skriftväxling för eventuella sommarstugeägare även kommer erbjudas.
Ytterligare ett utökat skriftligt samråd planeras sedan att genomföras med närmast berörda
fastighetsägare, allmänhet, föreningar, myndigheter, Region Gotland m.fl. Skriftliga
synpunkter på det Utökade samrådet kommer delges möjlighet att inkomma något lämpligt
datum i senare halvan av augusti för att delge alla som så önskar att inkomma med sina
synpunkter. Efter att samrådet har avslutats och sammanställts påbörjas MKB-arbetet.
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11 Bilagor till samrådshandlingen
Bilaga l - Översiktskarta över Klinthagentäkten med omgivningar samt utpekande av
planerade områden för utökad täktansökan.
Bilaga 2 - OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om
Klinthagentäktens nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Bilaga 3 - OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall
2-djup
Bilaga 4 - OMRÅDE 3 - Pall 2område norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Bilaga 5 - OMRÅDE 4 - Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön

12 Författare av Samrådsunderlag
Gabriella Hammarskjöld Miljöchef Gotland, Nordkalk AB

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2339
Datum

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. En vattenledning från reningsverket Visby
till Tingstädeträsk
Förslag till beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkommit den 2016-08-25 om att Region Gotland ska bygga en
vattenledning från reningsverket i Visby till Tingstädeträsk. 100% återvinning och
katastrof avvärjd.
Ärendebeskrivning

Enligt reningsverkets analyser så är det så gott som rent vatten som spolas ut i
Östersjön. Återanvänd detta vatten istället för att avsalta Östersjövatten..
Bedömning

Enligt den långsiktiga plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022, antagen av
regionfullmäktige 2014-04-28 finns återvinning av avloppsvatten inte med som ett
alternativ för produktion av dricksvatten. I dagsläget arbetas det med en VA-strategi
som beräknas klar under 2017 och en ny VA-plan beräknas klar under 2018. I den
nya planen ses över möjligheten att bl.a. använda återvinning av vatten, inte enbart
återvinning av avloppsvatten.
Uppsamling bör ske så nära förbrukningen för att minska på ledningar och energi till
pumpar.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2339

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

2 (2)

Region

MEDBORGARFORSI $fiG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -08- 2 5
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

1

i

becwl
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2340
21 augusti 2017

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ny plan för vattenförsörjningen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkommit 2016-08-05 om att Region Gotland ska göra en ny
vattenförsörjningsplan. Den nuvarande vattenförsörjningsplan är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Förslagsställaren vill att Region Gotland ska finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer under höst, vinter och vår. Det
behövs även finnas nya grund- och ytvattentäkter och alternativ för nya tekniska
lösningar.
Bakgrund

Medborgarförslag inkommit 2016-08-05 om att Region Gotland ska göra en ny
vattenförsörjningsplan. Den nuvarande vattenförsörjningsplan är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Förslagsställaren vill att Region Gotland ska finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer under höst, vinter och vår. Det
behövs även finnas nya grund- och ytvattentäkter och alternativ för nya tekniska
lösningar.
Bedömning

Vattenförsörjningsplan görs av Länsstyrelsen och följande information är hämtat från
hemsidan för länsstyrelsen på Gotland;
” Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom
vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala
vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet.
Vattenförsörjningsplanen syftar till att:


Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och
enskild) idag och i framtiden
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2340





Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen
i framtiden
Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av
åtgärder

Länsstyrelsen är projektledare och driver arbetet”
Inom den Teknikförvaltningen som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen
arbetas med en ny VA-strategi som hanterar de frågor förslagsställaren har och att
dessa senare kommer att hanteras i en ny VA-plan. Den nya VA-planen beräknas klar
under 2018.

Teknikförvaltningen
Avdelning/Enhet

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Expedieras till:
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

_..

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

,

Änr

2016 -08- O 5
,

Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gör en ny vattenförsörjninqsplan för Gotland

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Nuvarande vattenförsörjning är otillräcklig och
bromsar utvecklingen på ön. Vi behöver finna
lösningar för att behålla det vatten som kommer
under höst, vinter och vår. Nya grund- och
ytvattentäkter behöver finnas och alternativ för nya
tekniska lösningar granskas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokiörd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan beh^idlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-08-02

Namnteckning „ V / c

SPk/9

(JfocAA W^

Namnföitydligande \ j

/

K^XA ^^(^

Adress

'

Grötlinqbo Kauparve 130
Postadress

623 38 Havdhem
E-postadress

kjell070@yahoo.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/626
21 augusti 2017

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Webbkamera som övervakar vattennivån i
Tingstädeträsk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

En medborgare vill gärna se en räknare eller en webbkamera över vattennivån i
Tingstäde träsk. Tror det skulle öka motivationen att spara vatten.
Bedömning

Sedan 2016 har Hela Gotland och tidningarna (GT o GA) varit behjälpliga och
kommenterat nivån i Tingstäde träsk. Teknikförvaltningen har haft tankar om att
visualisera nivån i Tingstäde träsk och våra viktigaste grundvattentäkter. Vi kommer
och försöka få till någon form för veckovis uppdatering under perioden med
bevattningsförbud.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-24
Tjänsteskrivelse 2017-08-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -02- 2 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

|X]
j~~l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnfortydligande
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Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2769
4 september 2017

Lennart Klintbom och Karl Fyhr

Tekniska nämnden

Rf § 213 Medborgarförslag; nya. Förbättra in-och utfart vid
parkeringen till Västerhejde skola.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hänvisar till Trafikverket som ansvarar för väg 140 och anser
därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att Region Gotland
förbättrar infarten till parkering väster om väg 140 i höjd med Västerhejde skola. I
skrivelsen hänvisar förslagsställaren till parkeringen vid Västerhejde IP och
bygdegården.
Bedömning

Ansvaret för väg 140 ligger hos Trafikverket. Trafikverket har ett projekt som syftar
till att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Västerhejde idrottsplats på väg 140.
Teknikförvaltningen föreslår att förslagsställaren tar kontakt med Trafikverket i
frågan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-11-10.
Tjänsteskrivelse 2017-09-04.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2697
11 september 2017

Karl Fyhr

Tekniska nämnden

Busskort till utbytesstudent
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen beslutar att avslå begäran från inkommande skrivelse, om att
utfärda bussiga kortet till utbytesstudent som inte är folkbokförd på Gotland.

Sammanfattning

Ett förslag från inkommande skrivelse har inkommit med önskan att en
utbytesstudent ska få rätt till bussiga kortet under läsåret 2017- 2018. Tiden då
bussiga kort önskas är specifikt under höstterminen. I förslaget nämns att det finns
synnerliga skäl för att utbytesstudenten ska få bussiga kortet. Dessa synnerliga skäl är
både begränsade ekonomiska medel och ur likvärdighetaspekt.

Ärendebeskrivning

I Region Gotlands ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor ” som är antagen av regionfullmäktige 2011-11-16 och senast ändrad och
antagen 2017-02-26 med giltighetsdatum fr.o.m. 1 mars 2017 så framgår tydligt
reglerna för bussiga kortet.
” Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet
gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock
möjligt för elev som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år
innan gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i
landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är
en värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.”
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Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att utbytesstudent inte har rätt till bussiga
kortet med motiveringen att denne inte är folkbokförd på Gotland. Det står fastställt
i taxan som antagits av Regionfullmäktige att folkbokföring på Gotland är ett krav
för att få rätt till bussiga kortet.

Beslutsunderlag

Förslag från inkommande skrivelse: Busskort till utbytesstudent inkom 2017-08-22
Författningssamling för Region Gotland: Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Till Tekniska nämnden
Ang Busskort för höstterminen 2017

Under läsåret 2017-2018 deltar eleven Daniela González Jiménez, 16 år, i Rotarys
Ungdomsutbyte och blir elev på Wisbygymnasiet i Visby samt bor hos familjen Genitz i Slite
under höstterminen.
Under samma tid 2017-2018 är familjens son Erik Genitz elev på gymnasieskola i Juneau i
Alaska på motsvarande sätt, och befinner sig inte i Sverige, och utnyttjar därför inte sitt
busskort.
Därför anhåller Slite Rotaryklubb om att Daniela får utnyttja den platsen i skolbussen utan
extra kostnad under höstterminen och erhåller ett busskort. Under vårterminen kommer
Daniela att bo i Visbyfamiljer så då är inte behovet lika stort.
Vi är medvetna om att reglerna säger ”folkbokförda på Gotland”, men anser att det finns
synnerliga skäl, både begränsade ekonomiska medel och ur likvärdighetaspekt, till att Daniela
får fria resor som alla andra elever och det visar också på goodwill från Region Gotland när
gästande utländska ungdomar deltar i ungdomsutbyten.
Med önskan om snabbt svar
Slite Rotaryklubb 2017-08-21

Sigbritt Ortman

Kjell Genitz

Past President, Slite Rotaryklubb

Värdfamilj i Slite

Mobil 0707228698

Tel 0498220068

Fleringe, Lunderhage 368

Solklintsvägen 11

Lärbro

Slite

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1596
12 september 2017

Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Västerhejde Botmunds – fler anslutningar Södra Ygne
Samfällighet
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden tillstyrker samfällighetsföreningens begäran om att få ansluta ytterligare två fastigheter till vatten och
spillvatten (avlopp) i den blivande gemensamhetsanläggningen.

Sammanfattning

Förfrågan har inkommit från ytterligare två fastighetsägare om att kunna ansluta sig
till Region Gotlands VA-nät via gemenhetsanläggningen Södra Ygne VAsamfällighet. Kapacitet att ansluta fler ser vi inte som något hinder. De fastigheter det
gäller är Västerhejde Botmunds 1:57 och Västerhejde Botmunds 1:59 som uttryckt
önskemål till föreningen om anslutning.
Ärendebeskrivning

Anslutning av ytterligare två fastigheter (två bostadsenheter) innebär en intäkt på ca
66 700 kronor (inkl moms) när anslutningen sker.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-nätet på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i Region
Gotlands 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 gällande
avloppslösningar.
Möjligheten att ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet medför i längden miljövinster för barn och ungdomar likväl som för övrig befolkning.
Beslutsunderlag

-

Skrivelse från blivande samfällighetsföreningen

-

Kartskiss över vilka fastigheter som önskar ansluta

-

Ansökan om lantmäteriförrättning om bildande av samfällighetsförening VA

-

Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
VA-avdelningen, Berednings- och projekteringsenheten
Peter Lihufvud, Ygne Lillklintsvägen 29, 622 61 Visby
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