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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1235
19 mars 2018

Per Östman

Tekniska nämnden

VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
Förslag till beslut

• Tekniska Nämnden/Tekniska Nämndens arbetsutskott beslutar att anta anbud
från xxx och begär samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd.
• Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Som en del i Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022 (antagen av
regionfullmäktige 2014-04-28 § 66) byggs Södra linan för att knyta samman
Kvarnåkershamns vattenverk och Klintehamns avloppsreningsverk med sudrets VAförsörjning. Denna upphandling avser sträckan Kvarnåkershamn-Alva vattentorn
och är en av 4 återstående etapper.

Ärendebeskrivning

Etappen som avses kommer förse Alva vattentorn med lite mindre än hälften av det
vatten som produceras i Kvarnåkershamn från juni 2019. I samband med detta avser
man även anlägga en spillvattenledning för att ansluta Hemse lagringsdammar till
Södra linan mot Klintehamns avloppsreningsverk i syfte att reducera risken för
bräddning till Snoderån.
Vidare etapper norrut går från Silte via Eksta och Fröjel till Klintehamn.
För att uppnå tillräckligt kapacitet och samtidigt säkerställa tillgång till
inblandningsvatten för Kvarnåkershamns vattenverk är det nödvändigt med en ny
förbindelse för dricksvatten till Alva vattentorn. Konsekvensen är annars att enbart
en bråkdel av tillgängligt vatten kan levereras till Hemse och Burgsvik med omnejd.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det därför är av vikt att etappen byggs och nedan
anbud antas.
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Budget för projektet är dock inte tillräcklig för att finansiera etappen och därav
innebär ett antagande också att ett finansiellt tillägg om XXX kr måste
godkännas.
XX anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från XX är
mest fördelaktigt och bör antas.
Kostnader:





Anbudssumma:
Byggherreomkostnader
Tillägg (ändringar & tillägg)
Summa

XXXX kr
XXXX kr
XXXX kr
XXXX kr

Finansiering:




Budget:
Tilläggsanslag:
Summa

XXXX kr
XXXX kr
XXXX kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-19
Anbudöppningsprotokoll
Presentation på sammanträde.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/482
19 mars 2018

Per Östman

Tekniska nämnden

VA-utbyggnad Tofta Gnisvärd E3
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XXXX AB och begär samtidigt
finansiellt igångsättningstillstånd.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Som en del i Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022 (antagen av
regionfullmäktige 2014-04-28 § 66) ingår denna utbyggnad av vatten- och
spillvattennätet. Objektet avser 3:e och den sista planerade nyanläggningen av vattenoch spillvattenledningar i Gnisvärd för att koppla in återstående fastigheter enligt
projektdirektivet.
I projektet skall det genomföras en extern entreprenad och flertalet arbeten i egen
regi. Arbeten i egen regi kommer både pågå parallellt med och efter att den externa
entreprenaden är avslutad.
Bedömning

XX anbud har inkommit. Teknikförvaltningen har genomfört en prövning och gör
bedömningen att anbud från XXX AB kan antas inom ramarna för projektet.
Kostnader för entreprenaden är som följer och ryms inom budget för projektet.


Anbudssumma:

XXX kr



Byggherrekostnader:

xxx kr



Oförutsett (Ändringar): xxx kr



Total kostnad:

xxx kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-19
Presentation på sammanträde
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/258
19 mars 2018

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Årsavtal 2018 Målning och Bygg
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att i enlighet med teknikförvaltningens förslag att
anta anbuden enligt på mötet utdelad lista.
Tekniska nämnden beslutar att gällande beloppsgränser för avrop från årsavtal ändras
till 65 prisbasbelopp (2.9 miljoner för 2018).
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen gjort en ny upphandling av Årsavtal för kategorierna:
Byggarbeten och Målningsarbeten.
Dessa upphandlingar blev tidigare överprövade till Förvaltningsrätten som beslöt att
upphandlingarna skulle göras om.
Det är ramavtal för mindre entreprenadarbeten. Ramavtal används för att förenkla
genomförandet och minska administrationen för ofta återkommande mindre
entreprenadarbeten.
Tre till fem entreprenörer antas inom varje kategori och rangordnas.
Som utvärderingskriterie har använts ”anbud med lägst pris”.
Förvaltningen har för avsikt att teckna avtal med entreprenörer enligt lista som
utdelas vid sammanträdet. Ramavtalen skall gälla 2 år med option om förlängning
1 år + 1 år, totalt max 4 år.
Teknikförvaltningen föreslår också att tidigare beslutade beloppsgränser för avrop
från Årsavtalen höjs till 65 prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. Det innebär att Årsavtalen får utnyttjas till ett
beräknat värde av 2,9 miljoner per projekt.
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Bedömning

Upphandlingarna sker som förenklade upphandlingar enligt nya lagen om offentlig
upphandling (LOU, 2016:1145).
Beslutsunderlag

Anbudsförteckning och förslag till antagna entreprenörer distribueras vid mötet.
Tjänsteskrivelse 2018-03-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 23 mars 2018

TNau/TN Mars 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Mars 2018
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev
Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Ramavtal

TKF

Projektering gata/mark
Ramavtal projektledare
bygg

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Mars
2018

TNau

Juni 2018

Mars
2018
Feb
2018

TN

April 2018

TN

Juni 2018

TN

Juni 2018

Jan
2018

TNau

Mars 2018

Vinter
2017/

TNau el TN

Maj 2018

FFU ut

2018
Ä

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Aug
2018

TNau

Nov 2018

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

Juni 2018

ledningar.
Ä

Exploatering Gator på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Maj 2018

Ä

Exploatering VA på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

Mars
2018

TN

April 2018

Södra Linan etapp 3

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

Södra Linan etapp 4

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN

April 2018

Södra Linan etapp 5

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

X

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

Permanent gångbro vid
kryssningskajen.

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Elanslutning fartyg Visby
hamn

Entreprenad

TKF/hamnavd

Jan
2018

TNau

Mars 2018

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

April
2018

TN/RF

Juni 2018

Visby ÅVC ombyggnad

Enterprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Visby lasarett ombyggnad

Entrepernad

TKF

Mars
2018

TNau

April 2018

AMV avd C2
X

Gnisvärd VA utbyggnad

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

X

Konstgräs vid Säve

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

April 2018

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/50
2 februari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Samlingsärende - Budget 2018 Räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens
kompletteringsbudget 2018 avseende Räddningstjänsten.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för år 2017 uppgick till 4 087 tkr
avseende Räddningstjänsten. Bokslutet redovisar oförbrukade investeringsmedel om
totalt 2 019 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2018 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts under år 2017.
Gällande övningsplats så är investeringen påbörjad men de flesta projekt gällande
övningsplats kom igång sent på året och vissa har inte hunnit starta ännu,
investeringen kommer att slutföras år 2018.
När det gäller inköp av övriga inventarier så behövs medlen för inköp som inte
genomfördes under år 2017, framför allt på grund av start av ny organisation.
Räddningstjänsten har inför år 2018 erhållit en minskad budget gällande fordons
investeringar, kvarvarande medel på fordons investeringar behövs under år 2018 för
att lösa de fordons inköp som är planerade år 2018.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 2 019 tkr.
Investeringar

Begärd kompl.
budget 2018, tkr

Övningsplats
Övriga inventarier
Fordon

Grundbudget
2018, tkr

1 370
570
79

Investeringsram

TOTALT

2 019

0
0
0
3 000
3 000

Reviderad Budget
2018, tkr

1 370
570
79
3 000
5 019
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Johan Åberg
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Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/418
20 mars 2018

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Strategisk plan och budget 2019-2021 räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner Strategisk plan och budget räddningstjänsten
2019-2021.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutar varje år i juni om en strategisk plan och budget för
kommande år. Beslutet om utdebiteringen, dvs. hur hög skatten ska vara kommande
år, beslutas på fullmäktigesammanträdet i november.
Ett stort antal aktiviteter och beslut leder fram till att fullmäktige slutligen bestämmer
sig för vilka satsningar man vill göra och vilka ekonomiska ramar som gäller.
Processen inleds med att fakta om omvärlden och verksamheternas måluppfyllelse
inhämtas och analyseras i en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen fördjupas på
nämndnivå vid dialogmöten med regionledningen. Där diskuteras också nämndens
förutsättningar de närmaste åren utifrån resultat av analysen och förväntade
förändringar.
Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma
förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och
investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och
lägger fram ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om
nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den
strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i
november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av
nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska
ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten
ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband
med att nämnden beslutar om budgeten.
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Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2019-2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Budget
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Fastställd av tekniska nämnden
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Gäller 2019-2021
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Version [1.0]
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Strategisk plan & Budget

1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 1000 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2017

Årets resultat 2017 för tekniska nämnden landade strax över 0-sträcket, dvs precis där det
skall ligga. En närmare titt på siffrorna visar emellertid ett underskott i den skattefinansierade delen som balanseras av ett överskott i den taxefinansierade. Räddningstjänsten verksamhet redovisade ett underskott på 2,7 miljoner.
Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar
nämnden till måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle. Däremot bidrar man inte till
måluppfyllelse inom perspektivet Verksamhet, när det gäller alla målområden. Då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans.
1.2 Verksamhet och Ekonomi 2018

Tekniska nämnden har inför 2018 ett besparingsbeting på 7,5 miljoner. Räddningstjänstens
nettodriftskostnadsbudget för år 2018 inom tekniska nämnden är 51,2 miljoner kronor baserat på det effektiviseringsuppdrag på 2,2 miljoner kronor som gavs av tekniska nämnden
under 2016.
Genom korrigering av avskrivningstider på räddningstjänstens fordon, så har räddningstjänsten minskat de årliga avskrivningskostnaderna med på 700 tkr för 2018 och framåt. Detta är
i sig ingen besparing, men avskrivningarna ger en mer rättvis bild över värdet för anläggningstillgångarna. Samtidigt som det har betydelse när räddningstjänsten har en minskad ram
under åren framöver.
Inför budgetarbetet 2018 gick man in med parametrarna ovan samt en kostnadsökning när
det gäller personalkostnader. Räddningstjänsten erhöll kompensation 2016 som var för nya
RiB avtalet. Värdet på höjningarna i RiB16 var till stor del betalning för RiB17, det vill säga
att arbetstagarna fick betalt redan 2016 för ändringar som kom först i maj 2017.

Ärendenr RS TN 2018/418 Datum 2018-03-20

När avtalet blev verklighet visande det sig att räddningstjänsten lönekostnader för RiB ökade
totalt med 700 tkr på årsbasis. Samt ökade kostnader för OB och storhelgstillägg för heltidsanställda vilket motsvarar en ökning av kostnader på cirka 200 tkr.
Räddningstjänsten har under 2017 samt 2018 ökade kostnader för lagstadgade läkarundersökningar nu när Räddningstjänsten fördubblat heltidsstyrkan, vilket medför ökade kostnader på cirka 100 tkr. För att räddningstjänsten ska kunna hanterar detta inom befintlig ram
behöver räddningstjänsten dra ner på kostnader inom något annat område inom sin verksamhet.
Räddningstjänsten ser ökade kostnader för licensavgifter på det IT stöd som används i räddningstjänstens fordon. Räddningstjänsten är skyldig att skriva något som heter händelserapport för samtliga händelser som man genomfört, tidigare har det funnits ett antal leverantörer
på marknaden för sådana it system. Sedan februari 2018 så finns endast en leverantör, det
innebär ökade kostnader.
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I det budgetarbete som gjorts inför 2018 har det budgeterats i mycket låga siffror för kompetensutveckling. Räddningstjänsten har i normala fall har en budget mellan 900-1300 tkr
den är nu är sänkt till 500 tkr. Budgeten för kompetensutveckling är orimligt låg, 500 tkr för
ca:170 medarbetare. Enbart kostnaden för den årliga RiB utbildningen ligger på ca: 350 tkr.
Utöver detta så finns det utbildning för heltidspersonalen och övriga anställda som kontinuerligt behöver genomföras.
Sammantaget innebär detta att nämnden kan komma att få ett befarat underskott med cirka
tre miljoner kronor, beträffande räddningstjänsten. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut
genomförs gällande sänkning av de fasta kostnaderna.

2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2019-2021
Genom de förändringar som genomfördes 2017 så har verksamheten anpassats till den
verklighet som Gotland förmår att rekrytera personal till stationerna på landsbygden. Vi behöver trots det se över Region Gotlands kommande tjänster som finns på landsbygden, om
dessa personer kan ingå som räddningstjänstpersonal på sin ordinarie arbetstid i sin ordinarie anställning. Detta kan innebära att vi får en större personalkader totalt med en kategori
som har beredskap på vardagarna och en annan kategori som har beredskap på natt och
helg.
Strategiskt viktigt område inför 2019 är att bevaka de två utredningar som justitiedepartementet slutredovisar under 2018 beträffande 112 utredningen och räddningstjänstutredningen.
Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019 inför åren 2020-2023.
2.1 Kompetensutveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett par bristyrken där vi även ser att vi ligger
lågt i lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken
behövs riktade medel, detta är något som inte ryms inom nämndens ram. För detta har
Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fram förslag till HR strateg som har detta i beaktande
inför tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. Vi ser att det är viktigt att få till en
satsning på bristyrken både för att kunna behålla erfaren personal samt att kunna rekrytera
ny personal till marknadskraftiga löner.

Ärendenr RS TN 2018/418 Datum 2018-03-20

2.2 Rekrytering

Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Räddningstjänsten ser utifrån senaste rekrytering för heltidspersonal att underlaget vid rekryteringen 2017 var avsevärt lägre än tidigare år. Det finns olika anledningar till det, en av
anledningarna är att det just nu utbildas färre brandmän än tidigare på statens skolor, en annan anledning är att Gotland ligger mycket lågt i löneläge för brandmän.
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3. Driftbudget 2019-2021
Besparingsuppdraget innebär en minskad ram på totalt 7,5 miljoner kronor år 2019 för
Tekniska nämnden. Varav räddningstjänstens del av den besparingen är 2,2 miljoner kronor.
3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

Utifrån det besparingsbeting som åligger räddningstjänsten, behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tekniska nämnden se över och försöka hitta möjligheter till besparingar inom räddningstjänsten.
3.2 Besparing 2019

Beträffande kravet på 2,2 miljoner ytterligare i besparing år 2019 och framåt så är detta inte
möjligt utan att förändra kraven på beredskap. Det finns inget längre något att spara på gällande utbildnings- eller materielkostnader. Detta är redan på en mycket låg nivå.
Sammantaget är det bara ett område där man kan genomföra en större besparing och det är
personalkostnader, vilket innebär minskning av antalet personer i tjänst eller beredskap. En
mindre besparing kan genomföras om man helt lägger ned någon/några deltidsstationer
också. Då sparar man hyra och kan sälja fastigheter och fordon.
Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige om ett år. Normalt omarbetas Handlingsprogrammet
vart 4:e år.
I och med att investeringsbudget de senaste åren har minskats kraftigt och att nyinköp blivit
framskjutna så blir det ökade kostnader för reparationer och underhåll av Räddningstjänsten
fordon och materiel.

Ärendenr RS TN 2018/418 Datum 2018-03-20

Räddningstjänsten är skyldig att skriva något som heter händelserapport för samtliga händelser som man genomfört, tidigare har det funnits ett antal leverantörer på marknaden för
sådana it system. Sedan februari 2018 så finns endast en leverantör, det system som RT
Gotland använt kommer att försvinna inom kort, någon form av kostnadsökning kommer
detta att innebära när vi blir tvingade till en övergång till annat system.
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3.3 Kompensation för externa avtal

Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Total kompensation

Kostnad 2018, tkr Kompensation, tkr
1 071
41
41

4. Investeringsförslag med motiveringar 2019-2023
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Totala investeringsutgifter under perioden uppgår till 35 100 tkr.
Om Tekniska nämnden följer denna investeringsplan 2019 så medför det ökade kapitalkostnader under 2019 med 994 tkr. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 )
som gäller från och med 2018, utgår ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Därav äskar räddningstjänsten 994 tkr i ramutökning för 2019 avseende kapitalkostnader
4.1 Investeringsförslag 2019-2023

Kategori av investering

Investeringar
Brand- o räddningsmateriel.(utbyte
andningsskydd & radio 19&20)

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr. kostnader) tkr

2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023

3000 3000 1500 1500

9000

306

612

765

918

918

Utalarmerings utrustning

1700

1700

173

173

173

173

173

Övningsplats

2000

2000

102

102

102

102

102

77

77

Lokalanpassning projekt friska brandmän
Släckbilar

4700 4700

1500

1500

4700

14100

First responder bil
Lastväxlare
Ledningsfordon

1200 2400

3600
1700

1700
1500

Lokalanpassningar
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240

490

490

730

730

61

183

183

183

173

173

173

173

77

77

0

13100 8900 3900 9200

1500
0

35100

173

994 1611 1886 2433 2433

4.1.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 9 000 tkr under planperioden. För år 2019 tas totalt
3 000 tkr upp i anslag. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på utbyte av andningsskydd och radio planeras 2019-20.
Avskrivningstid 10 år.
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4.1.2 Övningsplats (prioritet 1)

Räddningstjänsten har nu klarat av steg ett i sin planering för lokal övningsanläggning. Nu
återstår del två för det planerade arbetet för upptas 2 000 tkr för 2019. Avskrivningstid 20
år.
4.1.3 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 30 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till 1+4 stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad, varför
det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är åren
2019,2020 och 2022. Avskrivningstid 20 år.
4.1.4 Utalarmering (prioritet 1)

Dagens utrustning är från brandstationens nybyggnad för 30 år sedan. Dels börjar det bli
svårt med reservdelar samt att ny teknik larmar ut brandstyrkorna snabbare och fler stationer kan larmas samtidigt. Ett utbyte planeras 1 700 tkr upptas 2019. Avskrivningstid 10
år.
4.1.5 Ledningsfordon (prioritet 1)

År 2019 tas 1 700 tkr upp för anskaffning av ledningsfordon. Syftet med investeringen är
att ersätta befintligt fordon som är gammalt. Anskaffningen följer fastlagd fordonsplan.
Avskrivningstid 10 år.

Ärendenr RS TN 2018/418 Datum 2018-03-20

5. Uppdrag
Tekniska nämnden har givna uppdrag som redovisas i teknikförvaltningens strategiska plan
och budget 2019-2021.
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1.

Teknikförvaltningen 2019‐2021

Under perioden 2019-2021 kommer många tidigare självklarheter att behöva revideras. Att gamla
arbetssätt genom digitaliseringen kommer att förändras är en mycket tydlig och påtaglig förändring som kommer att påverka merparten av förvaltningens verksamheter. Vid sidan av detta teknikskifte kommer en rad förändringar som vi är mer vana vid att ske.
Investeringarna i Klintehamns hamn avslutades under året vilket möjliggör att vi kan fullfölja våra
strategier avseende renodling av hamnarna genom att godshanteringen i Visby hamn kan flyttas
till Klintehamn. Ett nytt inslag i Klintehamn är kalkstensutlastningen. Hamnstrategin består även
i att avyttra olönsamma hamnar utan kommersiell verksamhet. Detta arbete kommer att pågå under de närmaste åren.
Höstens omfattande nederbörd har till stora delar återställt den vattenbrist som fanns i våra vattentäkter tidigare under året. Den fortsatta nederbörden i form av snö förbättrar ytterligare utgångsläget inför sommaren. Förhoppningsvis blir sommaren 2018 den sista vi behöver uppleva
med ett överhängande hot om vattenbrist för våra abonnenter. Sommaren 2019 planeras Kvarnåkershamns vattenverk stå färdigt liksom det utbyggda distributionsnät som skall fördela vattnet.
Under våren kommer en ny VA-plan att beslutas. Den kommer att på ett tydligare sätt än tidigare, utifrån tidigare beslutad VA-strategi, ta ett helhetsgrepp om Gotlands VA-försörjning
Visby står inför en omfattande exploatering som inleds med att delar av norra Visborg bebyggs.
För Teknikförvaltningen innebär detta stora möjligheter då det skapar nya intressanta arbetsuppgifter som kan attrahera ett flertal nya medarbetare.
Den 29 april invigs den nya kryssningskajen som kommer att möjliggöra att fler och större kryssningsfartyg kan anlöpa Visby. För Gotlands del öppnar detta nya möjligheter då antalet kryssningsturister sannolikt kommer att öka. Infrastrukturen kring kryssningsverksamheten kommer
att färdigställas under planperioden.
Samverkan med näringsliv och medborgare fortsätter att förbättras. Arbetet med såväl ”Strategi
för uteserveringar” och ”Parkeringsstrategi” är goda exempel. Kommunikationen inför upphandlingar har utvecklats och kommer fortsatt att förbättras under 2018.
Förvaltningens kundtjänst fortsätter att utvecklas. Under året kommer öppettiderna att utökas i
syfte att ytterligare förbättra servicen till våra medborgare.
Förvaltningens svårigheter att säkra kompetensen har fortsatt skapat en del utmaningar avseende
främst ingenjörer men även en rad andra yrkeskategorier. Problemen tycks dock ha mildrats något genom ett ökande intresse av att arbeta i våra verksamheter.
De besparingar som skall genomföras under 2018-2019 kommer att medföra nya tanke- och arbetssätt för verksamheterna.

Resurser
Teknikförvaltningens resurser behöver förstärkas inom flera avdelningar för att klara ett ökat antal uppdrag. Flera ramtillskott begärs vilket redovisas separat i avsnitt två.
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1.1 Verksamhet, uppdrag och resurser för 2019‐2021
Verksamheterna inom Teknikförvaltningen hanteras inom förvaltningens sju avdelningar; Projektavdelningen, Gata- och parkavdelningen, VA-avdelningen, Fastighetsförvaltningsavdelningen,
Hamnavdelning, Planerings- och utvecklingsavdelningen samt avdelning Verksamhetsstöd.
Teknikförvaltningens uppdrag är att driva och utveckla tekniska nämndens verksamheter inom
ramen för Region Gotlands ansvar. Verksamheterna skall drivas kostnadseffektivt och utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas medel används på bästa sätt. Verksamheterna skall även drivas med miljöhänsyn.
Teknikförvaltningens verksamhet skall präglas av Kundfokus, Proaktivitet, Tydlighet och Effektivitet.

Projektavdelningen
Projektavdelningen finansieras genom uppdragen och avdelningens personal deltar i projekten
från idé till färdig byggnad/anläggning vilket omfattar förstudier, förprojektering, projektering,
upphandling, byggledning och kontroll. Avdelningens medarbetare har bred kompetens och lång
erfarenhet och arbetar med många olika typer av projekt inom förskola, skola, äldreboende,
bibliotek, arkiv, samlingslokaler, idrottsarenor, sjukhus, vårdcentraler, tandvård, hamnar, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, VA-ledningar, gatu- och markarbeten mm.
Projektavdelningen har totalt 18 tjänster. Avdelningen har även några timanställda. Planer finns
att utöka antalet anställda med två projektledare för exploateringsverksamheten. Tjänsterna kommer att vara intäktsfinansierade.
Avdelningen har en tjänst för upphandling som är gemensam för teknikförvaltningen.
Verksamheten inom projektavdelningen bedöms vara i balans 2018.
Projektavdelningen har under 2017 redovisat ett ekonomiskt resultat som var i balans.
Teknikförvaltningens Projektavdelning ansvarar för genomförandet av Regionens olika bygg- och
anläggningsprojekt. Projektavdelningen arbetar på uppdrag från både teknikförvaltningen och
från andra förvaltningar

Gata- och parkavdelningen
Gata/Parkavdelningens uppdrag är att sköta drift och underhåll av regionens gator, parker och
delar av avfallshanteringen. Till detta kommer även drift och underhåll av en rad enskilda vägar
med statsbidrag. Avdelningen ansvarar även för att materialåtervinning sker vid våra återvinningscentraler samt sköter driften av enskilda avlopp genom att utföra slamtömning. Avdelningen består av sex stycken enheter, Park Visby, Park Gotland, Gata/Park innerstaden och Botaniska
trädgården, Vägenheten, Maskinenheten samt Återvinning- och slamenheten.
Parkenheterna i Region Gotland har till uppgift att erbjuda allmänheten en god park- och naturmiljö, genom att sköta driften av grönområden efter ekologiskt riktiga principer och att bibehålla
minst nuvarande underhållsstandard på intensivt skötta parkytor. I parkenhetens uppdrag ligger
även att ansvara för drift och underhåll av utvalda badstränder och besöksplatser.
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Vägenheten utför på uppdrag nyanläggning samt drift och skötsel av gator/vägar/parkeringar på
Region Gotlands vägnät inklusive enskilda vägar med statsbidrag. Till enhetens uppgifter hör
också snöröjning samt halkbekämpning.
Maskinenheten ansvarar för avdelningens maskiner, fordon och maskinuthyrning, skyltverkstad
och övriga verkstadsarbeten. Enheten ansvarar för mer än 400 fordon.
Gata/Parkenheten Innerstaden/Botan ansvarar bl.a. för renhållning av gator och vägar i och runt
Visby. I enheten ingår även uppdragen att sköta driften av Almedalen och Botaniska trädgården.
Återvinning och slamenheten har till uppgift att hantera materialåtervinning via återvinningscentraler, sköta deponier och ombesörja slamtömning och behandling av slam och fett från enskilda
avlopp och fettavskiljare.
Totalt sysselsätter avdelningen för närvarande 63 stycken fast anställda personer. Under vår- och
sommarmånaderna ökar avdelningen med c:a 30-35 säsongsanställda som en följd av den säsongssvängning som intensiv markskötsel och anpassningar till den ökade befolkningen på Gotland medför.
Avdelningen har under 2017 redovisat ett ekonomiskt resultat med -1,3 mnkr, vilket härleds till
ökade kvittblivningskostnader av fraktioner kopplade till våran avfallsverksamhet. Under 2017
har det funnits ett ”energiöverskott” vilket innebär att kostnaden för kvittblivning av bl.a. returträ
ökar eftersom efterfrågan är mindre på marknaden än vid ett ”energiunderskott” då man istället
kan få en intäkt för returträ.
Målsättningen är att verksamheten inom Gata Parkavdelningen ska vara i balans 2018.

Hamnavdelningen
Hamnavdelningen ansvarar för utveckling och förvaltningen av regionens hamnar. Detta inkluderar att
leda, administrera och planera hamnverksamheten (vilket innebär kompletta hamnanläggningar med
kajer, landgångar, ramper, slipar och kranar mm). Hamnavdelningens ansvar inkluderar även optimering av Visby hamn inom givna ekonomiska ramar för aktuellt tonnage och ökande trafikvolymer, anvisning av kajplatser samt att svara för koordinering och bokning av kryssningstrafik och örlogsbesök
med hänsyn till övrig fartygstrafik.
Vidare svarar hamnavdelningen för uthyrning av fiskebodar och båtplatser, för upplåtelse av båtuppställnings platser och mark för hamnarnas kunder samt att tillgodose behovet av gästhamnsplatser i
Regionens hamnar.
Uppdraget omfattar 17 hamnar, varav 4 är ISPS klassade samt 8 är utarrenderade men med bibehållet
underhållsansvar för anläggningarna inom regionen.
Vid avdelningen arbetar knappt 15 personer exklusive säsongsanställda. Dessa är i huvudsak placerade
i Visby men bemanning finns även i Klintehamn och i Slite.
Regionen tecknade under 2014 avtal med CMP om att en ny kryssningskaj skall anläggas i Visbys
södra hamnområde för att vara i drift till april 2018. Det innebär att kryssningsverksamheten förväntas
utvecklas under aktuell tidsperiod. En konsekvens för hamnens verksamhet är dock att en verksamhet
som tidigare gett ett nettoöverskott i den skattefinansierade hamnverksamheten minskar stort.
Avtal för linjetrafiken gällde till och med jan 2015 och hade en incitamentsdel som påverkat hamnavdelningen och verksamheten positivt under perioden. Linjetrafiken har balanserat ekonomiskt och gett
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ett överskott som i första hand skall och har återförts till den verksamheten, i form av underhåll och
reinvesteringar, medan handels- och fiskehamnarna (skattefinansierad verksamhet) går med betydande
årliga underskott. Det är av yttersta vikta att respektive hamnverksamhet har en egen finansiering som
är i balans. Då parterna inte kom överens om något nytt avtal så erbjöd regionen att rederiet avtalslöst
skulle få fortsätta trafikera hamnen till samma kostnad och ansvarsfördelning som tidigare. Målet är
dock att parterna skall kunna förhandla fram ett nytt avtal som skall kunna gälla till 2027. Utan långsiktigt avtal finns osäkerheter på vilken ersättningsnivå som kommer att gälla under perioden.
Utvärdering av kalkutlastning från Klintehamns hamn kommer att ske under 2018 och då kommer
även slutsatser för framtida verksamhet att kunna dras. Bedömningen är att volymerna i Klintehamn
kommer att öka och i princip kommer hela volymen i miljödomen 375 Kton att nyttjas vilket även borgar för ökade intäkter.
Linjetrafiken planerar för att försörja sina stora fartyg med bunker(bränsle i form av olja och LNG)
genom bunkring ship to ship inom hamnens vattenområde vilket innebär ökade fartygsavgifter i den
skattefinansierad verksamhet.
Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF och SBF för att fullfölja hamnstrategin och
kunna försälja hamnar. Arbetet är tidskrävande och förväntas ge resultat i driftbudgeten tidigast 2019.

Hamnverksamheten visar för 2017 ett överskott med 243 tkr vilket i huvudsak förklaras av det
positiva resultatet inom linjehamnen. Totalt visar hamnverksamheten därmed ett ekonomiskt resultat i balans. Det kan dock konstateras att den skattefinansierade delen av hamnverksamheten
är underfinansierad och har så varit med 1 500-2 000 tkr under minst ett decennium. Verksamheten inom hamnavdelningen bedöms totalt sett vara i balans 2018.

VA-avdelningen
VA-avdelning förser Gotlands medborgare med vatten och tar hand om avloppet. Avdelningen ansvarar för försörjningen av vatten av god kvalitet och avloppssystem som uppfyller ställda krav. Detta innebär att bibehålla anläggningarnas värde, funktion och samtidigt tillhandahålla en vattenleverans av
godkänd kvalitet. Avloppsreningsverken och tillhörande ledningssystem skall hålla den standard som
anges i miljötillstånden. Anläggningarna skall ha en god arbetsmiljö för medarbetarna. Avdelningen är
organiserad i fyra enheter. Totalt sysselsätter avdelningen 65 årsarbetare.
Vattenenheten sköter Regionens samtliga kommunala vattenverk, reservoarer, tryckstegringsstationer
och råvattentäkter. Dricksvattnet som produceras är ett livsmedel och lyder under livsmedelsförordningen. Stor vikt på god kvalitet och leveranssäkerhet ställs på enheten.
Avloppsenheten sköter Regionens samtliga avloppsreningsverk, pumpstationer och övriga anläggningar i den regionala avloppsverksamheten. Verksamheten klassas som miljöfarlig och lyder under
Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter samt regeringsförordningar och största vikt läggs vid att
följa de styrande reglementen som finns samt hålla de villkor som ställs på verksamheten. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och med varierande funktion.
VA-underhållsenheten arbetar med reinvesteringar i ledningsnät, planerat underhåll, reparationer inom
va-verken samt även nya investeringsprojekt.
Berednings- och projekteringsenheten handlägger alla abonnentärenden, förnyelseplanering av ledningsnätet och förbättringar av VA-verken. Enheten arbetar även med projektering och dokumentering
av ledningsnätet. Enheten stödjer även andra verksamheter inom regionen tex projekt och exploatering.
VA- avdelningen har under 2017 redovisat ett resultat som innebar ett underskott med -7,3 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak av utrangeringar av anläggningstillgångar. Den totala VA- verksamheten har under 2017 redovisat ett resultat som innebar ett överskott med 1,2 mnkr.
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Verksamheten inom VA-avdelningen bedöms vara i balans 2018.

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen har fastighetsansvaret för regionens bebyggda fastigheter samt ansvarar för förvaltningen och skötseln av dem, d.v.s. verksamhetslokaler samt ett antal bostäder. Uppdraget omfattar c:a 529 100 kvm, varav c:a 420 500 kvm ägs av regionen. Resterande del är inhyrda
lokaler och bostäder som delvis förvaltas av FFA. Därutöver sköts och förvaltas även en del av de offentliga toaletterna liksom civilförsvarsanläggningar. FFA har tre olika verksamhetsområden, verksamhet 23, skattefinansierat, verksamhet 71, kommersiella fastigheter och verksamhet 94, intern fastigheter.
Avdelningen har en viktig roll i Regionens lokalförsörjningsprocess som ägs av Regionstyrelseförvaltningen. Vid avdelningen arbetar c:a 80 personer indelat i fyra enheter.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har under 2017 redovisat ett totalresultat som innebar ett överskott
med 3,9 mnkr. Avdelningens ekonomi kommer att vara i balans 2018.

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Planerings- och utvecklingsavdelningen som består av c:a 45 medarbetare fördelade på tre enheter
med ansvar för övergripande och långsiktiga infrastrukturfrågor inom Vatten & avlopp, avfall, mark
och stadsmiljö samt kollektivtrafik, exploateringsverksamheten och parkeringsverksamheten. Avdelningen har en kundtjänstfunktion som betjänar abonnenter inom VA- och avfallsverksamheten, kollektivtrafiken samt mark och stadsmiljö.
Enheten Mark och stadsmiljö arbetar med Region Gotlands mark i form av strategisk planering, prioritering av åtgärder och framtida utveckling av Region Gotlands mark och stadsmiljö. På enheten som
har omfattande externa kontakter finns bland annat markingenjörer, trafikplanerare, driftingenjör,
stadsträdgårdsmästare, handläggare för offentlig platsmark, parkeringsvakter.
Enheten Kollektivtrafik arbetar med allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken består av beställning av busstrafik, samordning sker även av skolskjutsar, samt tidtabellsarbete.
Både stads- och landsbygdstrafik opereras av extern entreprenör. Särskild kollektivtrafik består av
färdtjänst och sjukresor som sköts av externa operatörer.
Enheten Vatten och Avfall arbetar med den strategiska planeringen och verksamhetsutvecklingen
inom VA och avfallsområdet. Avfallsdelen inom enheten arbetar såsom avfallshuvudman med att upphandla, driva, kravställa och följa upp avtal för insamling av hushållsavfall, farligt avfall och behandling av avfall. Information om avfallshantering, avfallsadministration och efterbehandling av deponier
är andra uppdrag som enheten ansvarar för.
VA-verksamheten på enheten har som uppdrag att arbeta med den långsiktiga planeringen av VA-utbyggnaden på Gotland. Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden, utredningar och genomförandet av VA-planen samt beställningar av uppdrag till främst projektavdelningen är andra delar som ligger på enhetens uppdrag.
Från och med 1 april 2018 blir teknikförvaltningens kundtjänst en egen enhet inom planerings och utvecklingsavdelningen. Kundtjänst servar idag avdelningens samtliga enheter och under 2018 kan det
bli aktuellt att kundtjänst även utför tjänster åt fler avdelningar inom förvaltningen.
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Planerings- och utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott 2017 med totalt 3,8 mnkr, vilket inkluderar de taxefinansierade verksamheterna. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott medan de taxefinansierade verksamheterna redovisar överskott. Avdelningens resultat bedöms
inte vara i balans 2018 vad gäller de skattefinansierade verksamheterna.

Verksamhetsstödsavdelningen
Verksamhetsstöd arbetar med stöd och styrning åt förvaltningsledningen och avdelningarna.
Avdelningen har kompetens inom områdena:








HR – strategiskt HR-arbete samt organisationsfrågor inom förvaltningen
IT – web och e-tjänster
Ledningssystem, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
Dokumenthantering och arkivfrågor
Säkerhetsfrågor och utredningar
Internationell projektsamordning samt förvaltningens stöd med att söka externa bidrag
Miljö- tillståndsfrågor, miljörapportering och egenkontrollprogram. Uppströmsarbete, myndighetskontakter, miljömålsarbete och miljökompetens.

Totalt sysselsätter avdelningen verksamhetsstöd 6 personer.
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2.

Driftbudget 2019‐2021

Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2018 till totalt 123 332 tkr netto. I
nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2017 samt budget för 2018.

Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

Utfall 2017,
tkr

Avvikelse 2017,
tkr

1 045 985
-1 170 540

1 127 020
-1 251 512

81 035
-80 972

-124 555

-124 492

63

Budget 2018,
tkr

1 171 336
-1 294 668
-123 332

2.1 Ramtillskott
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt. Totala förslag
med ramtillskott redovisas med 21 173 tkr.

Ramtillskott 2019

Ökade kostnader för A7-området
Minskat statsbidrag för enskilda vägar
Ny personal för exploatering (skattefinansierad)
Mark och stadsmiljö ökade kapitalkostnader
Väg Kvarnåkershamn ökade kapitalkostnader
Ökade kostnader kollektivtrafiken
Ökade kostnader sjukreseverksamheten
Kollektivtrafiken ökade kapitalkostnader
Hamnverksamheten ökade kapitalkostnader
Offentliga toaletter ökade driftkostnader
Skötsel av gamla deponier
Total

Belopp, tkr

200
1 850
5 600
5 175
339
3 750
2 750
322
331
396
460
21 173

Förslagen till ramtillskott kommenteras avdelningsvis här nedan.
Ramtillskott Gata och parkavdelningen
Exploatering av A7-området påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det tekniska
nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 beviljades 500 tkr i ramtillskott. Under kommande år
kommer vägnät och belysning att byggas ut ytterligare varför ramtillskott erfordras med 200 tkr
2019.
De ökade driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och parkområden. Ökade arealer
för park och gator innebär ökade driftskostnader för tekniska nämnden.
Ramtillskott Mark och stadsmiljö

Minskat statsbidrag gator och vägar
Statsbidraget för enskilda vägar kommer att minska successivt kommande år. Ramtillskott erfordras
med 1850 tkr för att täcka de minskade statsbidragen. För år 2017 uppgick statsbidragsbudgeten till
totalt 8 900 tkr och det totala utfallet blev 6 380 tkr. I utfallet ingår en reglering mot tidigare år med
654 tkr vilket är en återbetalning till trafikverket. Kontakter med trafikverket styrker att statsbidragen
för enskilda vägar kommer att minska.
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Ny personal till exloateringsverksamheten
För att kunna anställa ny personal till kommande exploateringsprojekt vid Visborg m.fl. erfordras ramtillskott med 5 600 tkr. Anslag för att inrätta följande tjänster begärs.








Trafikplanerare
Markingenjör
Miljöingenjör
Controller
Landskapsarkitekt
Projektledare Öster
Projektledare Hamnen

Ramtillskottet baseras på att respektive tjänst kostar 800 tkr inklusive lokaler, fortbildning, telefoni
och IT.
För den taxefinansierade verksamheten inom exploateringsverksamheten kommer de ökade personalkostnaderna med totalt 2 400 tkr att täckas av avgiftstaxor. Följande tjänster behöver inrättas inom den
taxefinansierade verksamheten.




VA-utvecklare – Vatten och avfallsenheten
Dagvattenutvecklare – Vatten och avfallsenheten
Avfallsingenjör – Vatten och avfallsenheten

Ramtillskott begärs inte för ökade personalkostnader inom den taxefinansierade verksamheten.

Ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för mark och stadsmiljö med totalt 5 445 tkr. Kapitalkostnaderna är driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2018. Enligt investeringsbudgeten
2018 kommer investeringar att genomföras med 79 537 tkr varav trafiklösningar vid kryssningskajen
utgör 28 278 tkr. Årets avskrivningar 2018 på totalt 13 478 tkr innebär att kapitalkostnaderna kommer
att sjunka med 270 tkr till 2019. Nettoökningen för kapitalkostnader beräknas till 5 175 tkr.

Ökade kapitalkostnader för väg i Kvarnåkershamn
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för väganläggning i Kvarnåkershamn totalt 339 tkr.
Kapitalkostnaderna är driftkonsekvenser från investering av ny väg i Kvarnåkershamn med totala investeringsutgifter på totalt 5 500 tkr.

Ramtillskott Kollektivtrafiken
Verksamheten för Kollektivtrafiken redovisade ett negativt utfall mot budget med -7 155 tkr för år
2017. Ramtillskott begärs med totalt 3 750 tkr vilket inkluderar följande:





Ramtillskott behövs för tillkommande kostnader med 700 tkr för kundtjänstens insatser
för att stötta kollektivtrafiken.
Ramtillskott behövs för de kostnader kollektivtrafiken har för skolskjutsar med 500 tkr.
Ramtillskott behövs för kollektivtrafikens förstärkningsturer som är föranledda av bussiga
kortet med totalt 2 000 tkr.
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Ramtillskott behövs för kollektivtrafikens kostnader för Samres beställarcentral för hantering av skolskjutsar . Totalt ramtillskott behövs med till 550 tkr.

Särskild kompensation har begärts för ökade kostnader för indexavtal som belastar kollektivtrafiken.
Kompensation begärs med 1 776 tkr (avsnitt 2.5)

Ramtillskott Samhällsbetalda resor
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med -2 750 tkr
för år 2017. Förklaringen till underskottet förklaras i huvudsak av kostnadsavvikelser inom sjukreseverksamheten med -2 200 tkr och färdtjänsten med -525 tkr. Kostnaderna för beställningscentralen
redovisar ett underskott med -712 tkr.
Ramtillskott begärs med 2 750 tkr.
Ramtillskott kollektivtrafiken ‐ ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för kollektivtrafiken totalt 335 tkr. Kapitalkostnaderna
är driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2018. Årets avskrivningar 2018 på totalt 643
tkr innebär att kapitalkostnaderna kommer att sjunka med 13 tkr till 2019. Nettoökningen för kapitalkostnader beräknas till 322 tkr.

Ramtillskott hamnverksamheten – ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för hamnverksamhetens skattefinansierade hamnar med
totalt 441 tkr. Kapitalkostnaderna är driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2018. Årets
avskrivningar 2018 på totalt 5 484 tkr innebär att kapitalkostnaderna kommer att sjunka med 110 tkr
till 2019. Nettoökningen för kapitalkostnader beräknas till 331 tkr.

Ramtillskott Fastighetsförvaltningen
Offentliga toaletter för att möta kryssningsturismen kommer att uppföras 2018. Totala investeringar
kommer att genomföras 2018 med 3 568 tkr. Ramtillskott begärs för att täcka driftkonsekvenser (kapitalkostnader) med 400 tkr varav 250 tkr utgör kapitalkostnader. (20 års avskrivningstid) Årets avskrivningar 2018 på totalt 220 tkr innebär att kapitalkostnaderna kommer att sjunka med 4 tkr till
2019. Nettoökningen för kapitalkostnader beräknas till 246 tkr.

Ramtillskott avfallsverksamheten
Ramtillskott begärs med 460 tkr för skötsel av gamla deponier. Driftanslag finns i befintlig driftbudget
med 240 tkr vilket bedöms som för lågt. Det totala antalet gamla deponier uppgår till 30 st.

2.2 Besparingsförslag TKF
Enligt anvisningarna finns besparingskrav med 7 500 tkr på den skattefinansierade verksamheten
varav teknikförvaltningen ska spara 5 257 tkr och räddningstjänsten 2 243 tkr. För teknikförvaltningens interna service gäller att 1 000 tkr ska sparas.
I nedanstående tabell redovisas besparingsförslagen översiktligt. Totala förslag redovisas med
3 308 tkr.
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Besparingsförslag 2019

Tekniska nämnden
Indragen tjänst som verksamhetsutvecklare
Minskad kostnad för Botaniska trädgården
Minskade kostnader för parkskötsel av Burgsviks hamnområde
Minskat drift och underhåll av 23 privata stränder
Sänkta kostnader för vinterväghållning
Total

Belopp, tkr

100
790
618
100
1 000
700
3 308

I ovanstående tabell ingår inte räddningstjänsten som har ett besparingskrav på – 2 243 tkr.
Besparingsförslag Tekniska nämnden
Besparingskravet för tekniska nämnden (arvoden, tjänster mm) uppgår till -100 tkr och verkställs genom att minska på kostnader för varor och tjänster.
Besparingsförslag Verksamhetsstöd
En befattning som verksamhetsutvecklare dras in from 2019. Tjänsten har varit budgeterad med totala
personalkostnader på 710 tkr. Övriga kostnader för lokaler, telefoni, IT och kompetensutveckling dras
bort med 80 tkr.
Besparingsförslag Gata och parkavdelningen
Avdelningens ram för 2018 uppgår till 45 897 tkr. Här nedan redovisas gata och parkavdelningens
förslag till besparingar:





Minskad kostnad för Botaniska trädgården med 618 tkr.
Minskade kostnader för parkskötsel av Burgsviks hamnområde med totalt 100 tkr. Det är både
lekpark och strandskötsel. Besparingsförslaget förutsätter att försäljningen av Burgsviks hamn
säljs som planerat.
Drift och underhåll av samtliga 23 privata stränder överlämnas till ägarna. Förslaget innebär
besparingar med totalt 1,0 mnkr.
Sänkta kostnader för vinterväghållning p.g.a. resultat i ny upphandling med totalt 700 tkr. Nuvarande budget uppgår till 7 920 tkr. Avtalet kan gälla i fyra år from 2018.

Besparingsförslag Fastighetsförvaltningsavdelningen
Avdelningen har fått ett besparingskrav på 1 000 tkr. Internhyran för nämnderna kommer därför att
sänkas med 1 000 tkr och motsvarande sänkning kommer att ske för driftkostnaderna.
Besparingsförslag Hamnavdelningen
Hamnavdelningens ram för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 5 455 tkr. De totala besparingsförslagen för Hamnavdelningen uppgår till 200 tkr. Besparingen bör inte påverka hamnavdelningens ram utan istället användas för att minska den skattefinansierade verksamhetens underskott i storleksordningen 1 500 - 2 000 tkr, som funnits under minst ett decennium.
Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF och SBF för att kunna försälja hamnar där prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att exempelvis planarbete skall utgöra en del i
försäljningsprocessen. Under 2018 har dialog om direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar genomförts: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Om försäljningsprocessen går i mål bedöms en besparing, nettokostnad inklusive kapitalkostnader, på 200 tkr få
genomslag 2019.
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Hamn

Besparing, tkr

Katthammarsvik
Flundreviken
Hallshuk
Gnisvärd
Lännahamnen
Total

150
10
10
10
20
200

Ovan redovisade besparingar varierar över åren beroende på vilket underhåll som genomförts.
Som ett komplement till besparingsförslaget redovisas i tabellen nedan även hur verksamheterna bedöms utvecklas och därmed förändringar av nettointäkter.
Förändrade intäkter 2019

Linjetrafiken genomför bunkring olja ship to ship inom hamnens vattenområde, fartygsavgifter skattefinansierad verksamhet
Linjetrafiken genomför bunkring av gas ship to ship inom hamnens vattenområde, fartygsavgifter skattefinansierad verksamhet
Kalkutlastning i Klintehamn
Huvuddelen av kryssningsverksamheten flyttar till kryssningskajen och får
CMP som huvudman
Total

Belopp, tkr

360
150
300
-1 000
-190

Intäkter hamnverksamheten
Ökade intäkter beräknas genom att linjetrafiken genomför bunkring av olja ship to ship inom hamnens
vattenområde. Fartygsavgifter hör till den skattefinansierade verksamheten.
Ökade intäkter beräknas genom att linjetrafiken genomför bunkring av flytande gas (LNG) ship to ship
inom hamnens vattenområde. Fartygsavgifter hör till den skattefinansierade verksamheten.
Ökade intäkter beräknas genom att utvärdering av kalkutlastning från Klintehamns hamn kommer att
ske under 2018 och då kommer även slutsatser för framtida verksamhet att kunna dras. Bedömningen
är att volymerna i Klintehamn kommer att öka och i princip kommer hela volymen i miljödomen 375
kton att nyttjas vilket även borgar för ökade intäkter. Om vi med nuvarande hamntaxa antar att 100
kton kalksten kommer lastas ut årligen kan beroende på fartygsstorlek intäkten öka med ca 750 tkr.
Driftkostnaderna ökar främst för vägunderhåll, dagvatten och egenkontroll och bedöms till ca 450 tkr
vilket innebär en ökad nettointäkt med ca 300 tkr.
I och med att kryssningskajen blir klar till säsongen 2018 kommer kryssningsverksamheten till huvuddel flytta dit och ha Copenhagen Malmö port, CMP, som huvudman. Det innebär att en verksamhet
som tidigare gett ett nettoöverskott i den skattefinansierade hamnverksamheten minskar stort. Jämfört
med tidigare år bedöms att nettoöverskottet på ca 1 000 tkr årligen från kryssningsverksamheten kommer att försvinna. Mindre kryssningsfartyg kommer även fortsättningsvis att angöra Visby inre hamn
men det kommer inte påverka ovanstående i någon större utsträckning.
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2.3 Förslag på ökade intäkter
I nedanstående tabell redovisas förslag till ökade intäkter inom verksamheterna inom mark och stadsmiljö. Totala intäktshöjningar föreslås med 1 850 tkr.
Besparingsförslag 2019

Höjda avgifter parkeringsanmärkningar
Avgiften för nyttoparkering höjs
Boendeparkering höjs
Enhetligt parkeringssystem med parkeringsavgifter från första stund
Total

Belopp, tkr

600
100
150
1 000
1 850

Ökade intäkter mark och stadsmiljö
Ökade intäkter föreslås i verksamheten genom att avgiftstaxor höjs.





Öka avgifterna för parkeringsanmärkningar från 400 kr till 500 kr, 600 kr till 700 kr, 1 000 kr
till 1 200 kr skulle innebära ökade intäkter på 600 tkr.
Avgiften för nyttoparkering kan höjas vilket innebär ökade intäkter på 100 tkr.
Boendeparkering höjs med 1000 kr per år vilket ger en ökad intäkt på cirka 150 tkr
Enhetligt parkeringssystem med parkeringsavgifter från första stund, 1 000 tkr.

2.4 Taxor och avgifter
Externa taxor
Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.












Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa -årlig indexuppräkning
sker. VA-taxan höjdes 2018. En översyn av VA-taxan pågår under 2018.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Avgiften för slamtömning har reviderats fr o m 2016.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs. Ny taxa gäller fr o m 2016
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs. Taxan har reviderats och gäller fr o m 2016 .
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Taxan kommer under 2018 ses över och justeringar
göras för tillämpning from 2019-01-01.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Ingen justering 2016.
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.

Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.
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Interna taxor

Internhyror
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att få nya uppdrag under 2018 och det finns en osäkerhet
när det gäller ekonomin. Kostnader för reparationer beräknas öka bland annat på grund av stort underhållsbehov på Lövsta. Internhyran har sänkts 2018 med 3 mnkr Inför 2019 kommer internhyran att
sänkas ytterligare med 1 mnkr.

2.5 Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Ext avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Total kompensation

Kostnad 2018, tkr Index, % Kompensation, tkr
55 300
9,0
1 776
23 075
6,0
101
6 000
7,3
400
2 277

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för kollektivtrafiken vilket regleras med index. Regionens kostnader uppgick till 55 300 för år 2017. Kollektivtrafiken betalar 4 st. indexfakturor årligen och prisjämförelser har gjorts mellan 2016 och 2017. Kostnadsökningen visar på en utveckling på 9 %. Kompensation begäres med 1 776 tkr inför 2019.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 100 tkr upp vilket motsvarar 2017 års indexkostnad.
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår
också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 436 tkr för år 2019
vilket begäres i ökat anslag.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 2 277 tkr.
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3 Investeringsförslag med motiveringar 2019‐2023
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. En särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
På sidan 25 finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

3.1 Motiv
Verksamhetsstöd
Proj nr 22051 - Investeringspott)

För anskaffning av inventarier och utrustning upptas total 3 000 tkr under planperioden. Syftet med
anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom förvaltningen. För år 2019 tas 600 tkr upp.

Projektavdelningen
Proj nr 10001 – Garantiåtgärder/kompletteringar

Anslag begärs för att kunna utföra kompletteringar vid investeringar. För år 2020-2023 tas 1 000 tkr
upp.

Mark och stadsmiljö
Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar

Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med med totalt 2,0 mnkr under planperioden. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att trafiksäkra våra gator och vägar.

Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt LTP

Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 0,7 mnkr för 2019 och med totalt 13,5 mnkr under planperioden 2019-2023. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar.
Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska minska med
25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder

Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 0,3 mnkr för 2019 och med totalt 2,3 mnkr under
planperioden 2019-2023. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bl.a.
funktionshindrade. En tillgänglighetsplan har tagits fram för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö under
2015. Planen ligger till grund för vilka investeringar som behöver genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar

Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 0,5 mnkr för 2019 och med totalt 3,7 mnkr under planperioden 2019-2023. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra
gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller
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skadas allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12047 - Cykelplan Visby

Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 0,5 mkr för 2019 och med totalt 8,5 mnkr under planperioden 2019-2023. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan
ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 procent över en
15-årsperiod. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade
ska minska med 25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby

Investeringar för innerstadsutveckling Visby tas upp med totalt 4,0 mnkr under planperioden 20192023. Investeringar för utveckling av Visby innerstad och dess närområde. Investeringarna syftar till
att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men också
för att öka attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12050 - Belysning åtgärdsprogram

Investeringar för belysning åtgärdsprogram tas upp med 5,0 mkr för 2019. Medel tilldelades i samband
med budgetberedningen 2015 för åren 2016-2018. Projektet innebär att befintliga kvicksilverarmaturer
skall bytas till LED, vilket innebär minskad energiförbrukning och lägre miljöbelastning.
Proj nr 12051 - Visborg infrastruktur park

Investeringar Visborg infrastruktur park tas upp med 5,0 mnkr för 2019 och med totalt 25 mnkr under
planperioden 2019-2023. Investeringen syftar till att iordningsställa och utveckla infrastrukturen i Visborgsområdet. Prioriterat de närmsta åren är anläggning av gång- och cykelvägar och Sandhedsvägen.
Standard på befintliga vägar kan också behöva förbättras. Över tiden kommer markförsäljning att ske
vilket kommer att innebära inkomster för regionen. Nya parkanläggningar och gator och vägar kommer att innebära ökade driftkostnader.
Investeringsprojektet bör samordnas med kommande exploateringsprojekt vid Visborg.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter

Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 0,5 mnkr för 2019 och med totalt 6,5 mnkr
under planperioden 2019-2023. Investeringar för utveckling av serviceorter på landsbygden. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och
lekplatser vid serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder. Region Gotland har möjlighet att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12200 - Upprustning parker

För år 2019 tas 0,5 mnkr upp i anslag och totalt 2,5 mnkr under planperioden 2019-2023. Syftet med
investeringarna är att öka besöksvärdet för invånare och turister. Renovera och restaurera platser i parkerna så att de blir enklare att drifta och ger ett högre besöksvärde.

Proj nr 12209 - Lekutrustning

Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning. För 2019 upptas 1,5 mnkr och med totalt 5,5 mnkr under planperioden 2019-2023. Investeringarna syftar till att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med
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högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och kostar
mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. Klintehamns centrala lekplats
och tillgängliggörande av Tallundens lekplats planeras näst.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser

Investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år 2019 upptas 1,0 mnkr och med totalt
5 mnkr under planperioden 2019-2023. Investeringarna syftar till att öka tillgängligheten, säkra/byta
bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen badplatsstrategi ligger till grund för vilka
investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under planperioden.
Proj nr 12100 - Reinvesteringar belysning

Investeringar för reinvesteringar belysning tas upp med totalt 2,0 mnkr under planperioden 20192023. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig infrastruktur.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten

Reinvesteringsutgifter för parkeringshuset Dovhjorten. Det är bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket
som behöver genomföras. Investeringar för parkeringshuset Dovhjorten tas upp med totalt 8,0 mnkr
under planperioden 2019-2023.
Anslutningar till flygplatsen

Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med totalt 6 mnkr under planperioden 20192023. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats med gång- cykel och
kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där Region Gotland är väghållare.
Kapacitetsförbättringar på Solbergagatan

Investeringar för kapacitetsförbättringar på Solbergagatan tas upp med totalt 5,5 mnkr under planperioden 2019-2023. Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten för alla trafikslag på Solbergagatan
i Visby. Synkronisering av befintliga signalljus i korsningarna Solbergagatan/Peder Hardingsväg, Solbergagatan/Östra Hansegatan, Solbergagatan/Skolgatan och Solbergagatan/Norra Hansegatan.
Scen till Almedalen

Investeringar scen till Almedalen tas upp med totalt 3 mnkr under planperioden 2019-2023. Syftet
med investeringen är att investera i en ny scen i Almedalen inför Almedalsveckans. Dagens scen är
gammal och har ett stort investeringsbehov.
Reinvestering kvarnarna Lågan och Kärringen

Investeringar för kvarnarna Lågan och Kärringen tas upp med totalt 1,5 mnkr under planperioden
2019-2023. Syftet med investeringarna är att öka säkerheten, tillgängligheten samt attraktiviteten av
kvarnarna.
Ställplatser för husbilar

Investeringar för ställplatser för husbilar tas upp med 500 tkr under planperioden 2019-2023. Det finns
en politisk vilja att ordna med ställplatser för husbilar i Visby. För att tillskapa funktionella ytor för
ställplatser kan investeringar behöva göras i samband med ytor iordningställs.

Kollektivtrafiken
Proj nr 22709 – Utveckling i Visby
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Investeringar för utveckling i Visby tas upp med totalt 25 tkr år 2019 samt 10 250 tkr under planperioden 2019-2023. Tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser. Utveckling av linjenät inom
stadstrafiken. Fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation. Marknadsföringsåtgärder. Syftet
är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer. Nytt trafikförsörjningsprogram ska tas fram
och en ny upphandling av all verksamhet planeras till 2020 vilket kan påverka budgeten från 2020 och
framåt.
Utveckling Serviceorter inkl hållplatser

Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 250 tkr år 2019 och
totalt 10 250 tkr under planperioden 2019-2023. Tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Marknadsföringsåtgärder. Syftet är att förenkla för resenärerna och öka
antalet resenärer. Nytt trafikförsörjningsprogram ska tas fram och en ny upphandling av all verksamhet planeras till 2020 vilket kan påverka budgeten från 2020 och framåt.
Inköp biljettsystem

Avtalet med nuvarande leverantör gäller till mars 2020 med möjlighet till förlängning ett år. Någon
gång under budgetperioden måste ny upphandling göras av biljettsystem. Investeringar för biljettsystem tas upp med totalt 5,0 mnkr under planperioden 2019-2023.

VA‐verksamheten
Under perioden 2019-2023 kommer ett antal projekt genomföras för att säkra och utöka Gotlands
kommunala vatten och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka
verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla
dem i användbart skick och förnyelse av ledningsnätet.
Investeringspott VA

En pott på 125,0 mnkr kommer under planperioden att tas upp årligen för investeringar inom VAverksamheten under åren 2020-2023. När VA-planen är antagen under våren 2018 kommer Teknikförvaltningen att återkomma med en mer detaljerad investeringsplan hur den ska se ut till de olika VAprojekten.
Under 2017 har en ny VA-strategi arbetas fram, vilken är antagen av Regionfullmäktige. Under våren
2018 kommer en ny VA-plan att antagas. Detta kan få till följd att delar av nedanstående investeringar
kan komma att förändras i takt med det pågående VA-planarbetet.
Nedan följer en kort beskrivning av de närmast föreliggande projekten som redan är igång i närtid.
Proj nr 12400 – Ledningsutbyte ospecificerat (

Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. När Kvarnåkershamns bräckvattenverk
är klart år 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i ledningsnät och serviser. För år
2019 tas 6,0 mnkr upp av detta anslag.
Proj nr 12451 - Sanering VA-ledningsnät

För att åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät investeras i ett fortlöpande arbete med sanering. För år 2019 tas 10,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12452 - Vatten regionala nätet

För att försöka ersätta de vattentäkter som regionen förlorat på senare år görs investeringar. För år
2019 tas 2 mnkr upp i anslag. Syftet är bl.a. att hitta nya vattentäkter.
Proj nr 12500 - Ombyggnad av vattenverk

För att uppdatera vattenverken till gällande krav investeras i om- och tillbyggnader. För år 2019 tas 5,0
mnkr i anslag.
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Proj nr 12600 - Ombyggnad av avloppsreningsverk

För att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav investeras i om- och tillbyggnader. För år
2019 tas 5,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12435 – VA-ledningar Södra linan

För att kunna lägga ner det äldre avloppsreningsverket i Burgsvik byggs nya överföringsledningar till
Klintehamns avloppsreningsverk. Detta utgör en del i processen att samla ihop spillvatten från södra
Gotland till Klintehamns avloppsverk samt att flytta dricksvatten till Klintehamnsområdet. Därför
byggs både vatten- och avloppsledningar från Burgsvik till Klintehamn. För år 2019 tas 36,4 mnkr upp
i anslaget.
Proj nr 12436 - Gnisvärd VA-utbyggnad

I Tofta Gnisvärd byggs den sista etappen av det kommunala verksamhetsområdet ut. Det förväntas stå
fullt färdigt 2019. För år 2019 tas därför 5,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12454 - Gotlands vattenförsörjning

Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar
måste samverka för att allt ska fungera. Med den låga nederbörd och grundvattenbildning vi upplevt
de sista åren har det blivit akut att få in mer vatten i systemet. Mycket jobb har lagts ner på att hitta
mer grundvatten . Tre huvuddistributionsområden har identifierats där tillskottet skulle komma till
största nytta. Dessa är norra Gotland med Slite som centralort, södra Gotland med Kvarnåkershamn i
centrum och slutligen Visby. För år 2019 tas 45,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12524 – Bräckvattenverk Kvarnåkershamn

Kvarnåkershamn är en viktig knutpunkt med ledningar i flera väderstreck för södra Gotland. Här
byggs ett bräckvattenverk med en kapacitet för 7 500 m3 dricksvatten per dygn och är strategiskt viktigt för södra Gotlands men även Visbys vattenförsörjning. Vattnet mineraliseras genom att blandas
med grundvatten från Stångatäkten. För år 2019 tas 11,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt VA

De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten är i behov av renovering.
För år 2019 tas 50,0 mnkr upp i anslag.
Avfallshantering
Proj nr 12702 - Slite deponin

Syftet med investeringen är att säkra och utveckla Slite avfallsanläggning. Målet är en långsiktigt hållbar
avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till 55,0 mnkr och utbyggnad av deponi beräknas till
35,0 mnkr. För 2018 finns ett investeringsanslag med 5,0 mnkr för att påbörja projektet. Under planperioden 2019-2023 tas totalt 77,0 mnkr upp.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler

En förstudie pågår för utvecklig av Visby återvinningscentral för att införa återbruk, förbättra mottagningskontrollen och öka säkerheten i trafikflöden och logistik. För 2018 finns ett investeringsanslag
med 5,0 mnkr för att påbörja byggprojektet vid Visby återvinningscentral. Under planperioden tas upp
totalt 14,0 mnkr för att slutföra föreslagna åtgärder för Visby återvinningscentral och därefter fortsätta
arbetet med att säkra och utveckla övriga sex återvinningscentraler.
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Proj nr 12717 - Hygieniseringsanläggning Fårö

Den lokala hanteringen av avloppsslam på Fårö kan komma att förändras om ett allmänt avloppssystem byggs ut. Befintliga behållare för lagring behöver tas bort då arrendeavtal löper ut. Under planperioden tas upp 0,9 mnkr för att säkerställa medel för återställning av lagringsplatserna.
Insamling

Eventuellt kommer ett nytt ansvar för kommunal insamling av avfall med producentansvar att införas
på några års sikt. Investeringsutgifter kan tillkomma under planperioden för en eller flera återvinningsstationer för insamlingen. Investeringsutgift kan även bli aktuell för eventuell flytt av mottagningsstationen vid Färjeleden i Visby beroende på anslutning av gångbron från kryssningskajen. Under planperioden tas totalt upp 0,5 mnkr.
Proj nr 12730 Slamtömningsplatser avloppsreningsverk

Slambilarna som tömmer enskilda avlopp får genom nya slamtömningsplatser möjlighet att lossa slam
på fler platser, vilket ger minskade transporter och större effektivitet. Arbetet samordnas med utbyggnad av södra linan (arbetsnamn på ledningar och Va-anläggningar som försörjer de större verksamhetsområdena på södra Gotland). Planering av arbetet har påbörjats. För 2018 finns ett investeringsanslag med 1,0 mnkr. Under planperioden tas upp 1,5 mnkr för genomförande.

Hamnavdelningen
Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn

Investeringsmedel tas upp med totalt 10,0 mnkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2019 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar.
Proj nr 12812 - Reinvestering rep av sponter kajanläggningar

Reinvesteringen avser reparation av sponter kajanläggningar FL 5, 6, 7 samt oljekaj. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 23,0 mnkr under perioden 2019-2023. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att korrosionsskydda sponten. Installation av en ny spontlinje budgeteras till
200 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt få en ökad livslängd budgeteras till 30 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader dock ligger det ett stort
ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Ombyggnad av terminal - nytt hamnavtal

Investeringsmedel upptas med 2,5 mnkr 2020. Hamnterminalen måste anpassas för att möjliggöra för
ytterligare rederier än Destination Gotland att trafikera Visby hamn. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar

Investeringsmedel tas upp med totalt 9,0 mnkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År 2019 tas
1,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar i övriga hamnar. De
direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Logistikytor hamnområdet

Investeringsmedel upptas med 10,0 mnkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2019 tas
2,0 mnkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som
uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Hamntaxan ses över för att öka intäktsgraden.
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Ro-Ro ramp och dykdalb

Investeringsmedel upptas med 10,0 mnkr 2020 och 12,0 mnkr 2021 för att kunna investera i Ro-Ro
ramp och dykdalb. Frågan om reservhamn för Gotlandstrafiken är ännu inte utklarad. Apotekskajen i
Slite har förutsättningar både vad avser kajkonstruktion och vattendjup. Åtgärderna för att utveckla
Apotekskajen till framtida reservhamn innebär att bygga en RoRo-ramp och en dykdalb. Enligt regionen är det ett statligt åtagande men nås inget överenskommelse med staten så bör Regionen överväga att driva projektet själv. Åtgärden kan komma att bli ovärderlig den dag vi har behov av reservhamn för linjetrafiken. Investeringen möjliggör även regional utveckling för trafik österut.
Rensmuddring Visby hamn

Reinvesteringsmedel upptas med 3,0 mnkr för 2020 och 4,0 mnkr för 2023. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla
hamnens avsedda djup. För att säkerställa Linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta
vikt att hålla djupen enligt sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som
finansieras via affärsverksamheten.

Rensmuddring Övriga hamnar

Reinvesteringsmedel upptas med 4,0 mnkr för 2023. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup
visar på att rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.

Renovering av spont Holmen Visby hamn

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8,5 mnkr under perioden 2019-2020. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig hamnverksamhet, vilket innebär att
projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.

Renovering vågbrytare Fårösund

Norra delen av vågbrytaren har skador från erosion. Renovering av vågbrytaren är nödvändig inom de
närmaste åren så att skadan ej förvärras. Reinvesteringsmedel upptas med 2,0 mnkr 2019.

Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 335 mnkr under planperioden.
Förutom detta kommer FFA begära tilläggsanslag under 2018 på 12 mnkr för reservvattentäkt, och 1
mnkr för att starta projektering av utbyte av ställverk Visby lasarett. Ökade kapitaltjänst kostnader för
investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
Åtgärder för OVK

Det finns ett lagkrav på att lokalerna ska uppfylla gällande regler för OVK (obligatorisk ventilations
kontroll) inomhusmiljö/inomhusklimat, godkänd arbetsmiljö, lägre kostnader, ändamålsenliga lokaler,
mindre miljöpåverkan (CO2-utsläpp), sänkta energikostnader i linje med eko-kommun Gotlands mål.
För perioden 2019-2023 äskas årligen 15 mnkr. Total investeringsutgift under planperioden 20192023, beräknas med 75 mnkr. Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av
regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
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Investeringsutgifter fastighetsägaransvar

En årlig investeringspott för att kunna agera och för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas
efter de förutsättningar som uppstår under året skulle underlätta och påskynda processen. Dessa medel skall
användas till enkelt åtgärdade hinder, tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, div. konverteringar av media försörjningar, byte av hissar, säkerhets anpassningar, sopbodar, ställverk, brand- och
inbrottslarm, tekniska system i våra driftcentraler m.m.
För perioden 2019-2023 äskas årligen 10 mnkr och det innebär totala investeringsutgifter under planperioden med 50 mnkr. Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
Planerat underhåll(PU)

Från och med 2018 har det planerade underhållet övergått till att bli investeringar och skall komponentredovisas. Planerat underhåll utförs med längre periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en
byggdels funktion. För 2019 äskas 35 mnkr och för perioden 2019-2023 äskas 40 mnkr årligen. Dessa medel skall användas för att utföra inre- och yttreunderhåll.
Ställverk till sjukhuset 2019

Sjukhusets ställverk är idag mer än 20 år och har passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Det
finns ingen tillgång på reservdelar. Sjukhuset bedriver en verksamhet som är elintensiv och elberoende,
detta säkerställer med att ha reservkraft och UPS( avbrottsfri elkraft) men utan att fungerande ställverk
fungerar inte dessa backupsystem. Därför är det av största vikt att ha ett fungerande ställverk.
Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika utgående ledningar. Ett ställverk har därför vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I
dessa finns ett reläskydd som fungerar som en typ av säkring. Eftersom olika verksamheter kräver olika
mycket elkraft, och på olika sätt, är det därför viktigt med ett specialanpassat ställverk.
För investeringen avseende utbyte av befintligt ställverk med tillhörande utrustning/teknik har investeringsutgifterna uppskattats till 15 mnkr. Detta är av högsta prioritet att det genomförs.
För att kunna påbörja projektet under 2020 krävs ett anslag 2019 med 1 mnkr avseende förstudie/förprojektering. Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
Gata‐Park avdelningen
Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner

Investeringsanslag tas upp 2018 med 8,0 mnkr för anskaffning av fordon och maskiner. Under planperioden tas totala investeringsutgifter upp med 40,0 mnkr. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.
Proj nr 12001 - Beläggningsprogram

Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 2.0 mkr för 2019 och med totalt 11 mnkr under
planperioden. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra gator och
vägar och för att öka trafiksäkerheten.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar

Investeringar för enskilda vägar förbättringar tas upp med 1,5 mkr för 2019 och med totalt 7,5 mnkr
under planperioden. Investeringarna syftar till att öka och bibehålla standarden på enskilda vägar. De
enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen. Vid de enskilda vägarna finns fast
boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.
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3.2 Driftkonsekvenser av investeringar
Enligt investeringsbudgeten för 2018 uppgår de totala investeringsutgifterna till 475,1 mnkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2019 med 37 731 tkr. I nedanstående tabell redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.

Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

År 2019,
tkr

År 2020,
tkr

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande

72
5 445
335
20 791
1 145

137
6 208
355
28 876
1 741

202
7 459
376
34 408
3 293

266
8 768
395
39 883
4 143

331
9 492
415
45 323
4 912

Resultatdrivande verksamhet, fastighet
Hamnverksamheten inkl affärsdrivande
Total

6 754
3 189
37 731

10 617
3 770
51 704

15 662
5 535
66 935

19 370
6 742
79 567

22 842
7 290
90 605

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel. Ramtillskott har begärts 2019 för offentliga toaletter, mark och stadsmiljö samt övrig hamnverksamhet.
Kapitalkostnader inom den resultatdrivande verksamheten, fastighet ska finansieras genom externa eller interna hyresintäkter.

4 Uppdrag
4.1 Konsekvensbeskrivning avfallstaxan – Slite deponi
Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en konsekvensbeskrivning för avfallstaxan vid full utbyggnad av deponin (RF §197/2017). Teknikförvaltningens bedömning
är att förändringar i den ekonomiska redovisningen behöver göras för att säkerställa en korrekt särredovisning där verksamhet inom det kommunala avfallsuppdraget redovisas separat från avfallsverksamhet utanför det kommunala uppdraget. Avfallsverksamhet utanför det kommunala avfallsuppdraget
är till exempel hantering av verksamhetsavfall. Verksamheten vid Slite avfallsanläggning kommer till
största del att ligga utanför det kommunala avfallsuppdraget och ska därför bedrivas och redovisas
skilt från det kommunala avfallsuppdraget
Avfallstaxan ska vid särredovisning inte direkt påverkas av verksamheten med deponi och hantering
av verksamhetsavfall. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall följer av en särskild prislista som beslutas av tekniska nämnden. För närvarande ingår deponiverksamheten i budgetramen för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten. För att säkerställa en korrekt redovisning kommer avfallsanläggningens intäkter (mottagningsavgifter, materialintäkter) och kostnader (avfallsskatt, finansiella kostnader, deponiavsättning, personal- och driftkostnader) åtskiljas från regionens avfallstaxa och kostnadsramen för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten. Redovisningen kommer att separeras genom
en unik ansvarskod för Slite avfallsanläggning från och med verksamhetsåret 2019. Driftkostnader för
återvinningscentralen inom anläggningen och gemensamma personalkostnader ska separeras och fördelas i redovisningen.
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Kapitalkostnader som uppstår av investeringsutgifter vid utbyggnad av Slite deponi ska redovisas mot
ansvaret för avfallsanläggningen. Under utbyggnad av verksamheten och under en övergångsperiod
bedöms risk finnas för budgetunderskott. Eventuellt budgetunderskott för Slite avfallsanläggning ska
täckas av skattemedel.

4.2 Kostnadsberäkning gamla deponier
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland (RF §197/2017). Teknikförvaltningens bedömer
att behovet av avsättning för efterbehandling av gamla deponier från och med 2019 är minst 107 miljoner kronor.
På Gotland finns ett stort antal gamla deponier, det vill säga platser som tidigare under någon period
har använts för tippning av hushållsavfall eller verksamhetsavfall. Region Gotland är ansvarig för att
inventera och bedöma risker för gamla deponier. Regionen har hittills identifierat och riskklassat ett
fyrtiotal gamla deponier. De flesta av deponierna kräver efterbehandling i någon omfattning för att
minska och kontrollera risk för utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Regionen är ansvarig
för åtgärder av de gamla deponierna när regionen har varit verksamhetsutövare för deponeringen eller
deponin har använts för kommunalt avfall. Undersökningar och riskbedömningar krävs som underlag
för åtgärder.
Dagens bedömning av kostnader för kommande åtgärder efter 2018 är i storleksordning 55 miljoner
kronor, exklusive Slite deponi. En uppskattning har gjorts på en genomsnittlig kostnad på 1,5 miljoner
kronor per deponi för 30 deponier plus ytterligare 10 miljoner kronor för de två största objekten som
är Visby och Tofta deponi. Osäkerheten i bedömningar är fortsatt stor beroende på att åtgärder sträcker
sig många år fram i tiden och det finns fler faktorer som påverkar kostnader. Det är främst osäker tillgång till material för konstruktion av sluttäckning och förändringar i entreprenadkostnader. Även utfall av fördjupade undersökningar påverkar kostnader. Trots osäkerheter i kostnadsbedömning och tidplan behöver medel säkerställas genom avsättning.
För Slite deponi har kostnader för sluttäckningsåtgärder av samtliga befintliga delar beräknats till 55
miljoner kronor där 27 000 kubikmeter sluttäckningsmaterial utgör den största delen på 32,7 miljoner
kronor. Övriga delar är
-

0,54 miljoner kronor schaktning (13 500 m3),
0,66 miljoner kronor fyllning (16 600 m3),
13,2 miljoner kronor kompletterande bottentätning(12 000 m3) och
7,85 miljoner kronor projektering.

Avsättning för Slite deponi finns idag med knappt 3 miljoner kronor. Resterande 52 miljoner kronor
bör för en korrekt hantering och redovisning ingå i Region Gotlands särskilda avsättning för efterbehandling av gamla deponier. Avsättningen hanteras enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 10.2.
Om avsättning sker för sluttäckning av Slite deponi, kan motsvarande belopp lyftas från investeringsprojektet (12702). Ökat anslag i driftbudget för framtida skötsel-, kontroll- och driftkostnader för deponierna efter sluttäckning kommer även att krävas.
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Bilaga
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2018 samt investeringsplan för
perioden 2019-2023. Budget år 2018 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

12000

Pott
Projektavdelningen
Garantiåtgärder/kompletteringar
Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

3 935

700

3 200

3 200

3 200

3 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 187

300

500

500

500

500

12040

Säkra skolvägar

800

800

800

800

Visby kv Allen

1 917
445

500

12042
12047

Cykelplan Visby

2 058

500

2 000

2 000

2 000

2 000

12049

Innerstadsutveckling

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

12050

Belysn åtgärdsprogram

12051

Visborg infrastruktur och park

12055

Utveckling serviceorter

12060

Trafik kryssningskaj

12061

Info o vägledning kryssningskaj

790

12200

Upprustning parker

12209

Lekutrustning

12215

600

600

525

600

600

600

600

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

14 494
4 614

5 000
5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

3 681

500

1 500

1 500

1 500

1 500

388

500

500

500

500

500

1 524
148

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

Upprustning gravarna

12219

Aktivitetspark A7

3 756

12253

Bad & besökpl uppr & förändring

1 038

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12254

Utveckling stadsmiljö, kryssningskaj

2 547

12255
12100

Besöksplatser, kryssningskaj
Reinvestering belysning

1 111
5 000

500
800
2 000

500
7 200
4 000

500

500

Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar

2 500

3 000

500

500

Scen Almedalen

3 000

28 278

Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen

Ställplatser husbilar
S:a Mark och stadsmiljö ink pott

83 467

20 600

500
31 900

37 300

500

23 100

22 600
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

22709

Utveckling Visby

22710

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

251
1 569

250

2 500

2 500

2 500

2 500

Hållplatsstolpar landsbygden

22711

Utveckling Serviceorter inkl hpl

1 182

250

2 500

2 500

2 500

2 500

22712

Busstrafik X-kaj

10 000

5 000

5 000

5 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

Kollektivtrafik

483

Nya projekt
Nytt biljettsystem
Summa Kollektivtrafik

5 000
3 485

500

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

12451

Sanering VA-lednings nät

12452

Vatten regionala nätet

12500

Ombyggnad vattenverk

12600

Ombyggnad avloppsreningsverk

2 549

6000

10 739

10 000

2 889

2 000

6 338

5 000

5 361

5 000

Nyinvesteringar
12420

Roma Kyrkby VA

12435

VA-ledning Södra linan

47 905

36 445

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

9 684

5 000

12454

Gotlands vattenförsörjning

18 504

45 000

12516

Lickershamns vattenverk

12521

Herrvik VV Östergarns FIS

12524
12623

Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12656

Roma dagvatten

12652

Rökarns pumpstation

2 377

12657

Katthammarsviks avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning

8 049

13000

4 534

6 680
983
149 606

11 000

14 869
29 210
618

40 000

Vattenförsörjning Lojsta

4 000

Vattenförsörjning Fårö

3 000

50 000

Investeringsram
Summa VA

367 895

175 445
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Avfallshantering
12702

Slite deponi

5 880

5 000

32 000

20 000

20 000

12703

Återvinningscentraler

6 353

5 000

3 000

3 000

2 000

1 000

12716
12717

Avveckling spilloljedepå gutebacken
Hygieniseringsanläggning Fårö

12729

Farligt avfall skarphäll

1000

12730

Slamtömningsplatser ARV

1000

984
891

900
1000

500

Nya projekt
NY

Insamling
Summa Avfall

500
16 108

11 000

36 900

23 000

22 000

1 000

Hamnverksamhet affärsdrivande
10620

Kryssningskaj, Visby

1 000

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

1 992

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

4 000

5 000

5 000

5 000

Visby hamn, omb. Fenderverk

5 014
46

4 000

12835
12836

Landanslutning el FL 5,6,7
Omb terminal - nytt hamnavtal
2017-2027
Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

48 566
2 500
2 000

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Renovering spont Holmen
Summa Hamnar, affärsdriv

12850

58 618

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
80
Renovering Spont Holmen

12870

Servicebyggnad Rone

2 010

250

4 000

6 250

15 500

1 000

2 000

250

4 000

4 000
7 000

2 000

7 000

2 000

11 000

2 000
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr
Logistikytor hamnområdet
Ro-Ro ramp o dykdalb (Reserv)
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Rensmuddring övriga hamnar
Summa Hamnar, anslagsfin
Summa hamnar

Budget
2018

Budget
2019
2 000

Plan
2020
2 000
10 000

Plan
2021
2 000
12 000

Plan
2022
2 000

Plan
2023
2 000

18 000

16 000

4 000

4 000
8 000

33 500

23 000

11 000

19 000

7 000
2 000
9 090

5 250

67 708
11 500
Investeringar i resultatdrivande verksamhet
Fastighetsförvaltningsavdelningen
11100

OVK

11231

Västerhejde skola ventilation

1 300

11232

Kabyssen ventilation

6 000

17 220

11300

EPC

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

2 012

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 568

11543

Oljekonvertering fastighet

2 542

11544

El konvertering fastighet

1 376

11545

Tillgänglighet

11553

Hissar ombyggnad

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11581

Hackspetten 14 matsal

464

11583

Pjäsen 12 branddörrar

867

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen

53

10577

Reservvattentäkt sjukhus

18 154

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

12 521

70
445
68
2 861

44 905

45 000

50 000

50 000

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

Nya projekt
Ställverk Visby lasarett
Summa Fastighetsförvaltnings
avdelningen

1 000

114 426

61 000

15 000

80 000

Gata-Park inkl avfall
22600

Fordon o maskiner reinvest Pott

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

12001

Beläggningsprogram

2431

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12007

Enskilda vägar förbättringar

1500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

661 089

287 045

310 300

286 300

259 100

245 600

218 468

95 350

147 900

132 300

105 100

108 600

Varav affärsdrivande verksam

442 621

192 695

177 400

155 000

154 000

137 000

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/137
23 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Avsättning för efterbehandling av gamla deponier
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen en kostnadsberäkning på
totalt 107 miljoner kronor för hanteringen av alla deponier på Gotland enligt
förvaltningens redovisning.

•

Tekniska nämnden föreslår till budgetberedningen att avsättningen för gamla
deponier ökar med 107 miljoner kronor år 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.
På Gotland finns ett stort antal gamla deponier, det vill säga platser som tidigare
under någon period har använts för tippning av hushållsavfall eller verksamhetsavfall.
Region Gotland är ansvarig för att inventera och bedöma risker för gamla deponier.
Regionen har hittills identifierat och riskklassat ett fyrtiotal gamla deponier.
De flesta av deponierna kräver efterbehandling i någon omfattning för att minska
och kontrollera risk för utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Regionen är
ansvarig för åtgärder av de gamla deponierna när regionen har varit
verksamhetsutövare för deponeringen eller deponin har använts för kommunalt
avfall. Undersökningar och riskbedömningar krävs som underlag för åtgärder.
Efterbehandling av deponier innebär åtgärder som
-

sluttäckning,

-

lakvattenhantering,

-

deponigashantering,

-

skötsel,

-

kontroll och

-

tillsyn.
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Kostnader för efterbehandling av gamla deponier bör utifrån kommunallagens
självkostnadsprincip och miljöbalkens reglering av nödvändiga kostnader (27 kap 5 §
Miljöbalken) finansieras via skattemedel. Deponierna har varit en del av tidigare
verksamhet som har tillgodosett tjänster för ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom
hanterat verksamhetsavfall utanför det kommunala avfallsuppdraget. Därför finns en
särskild avsättning för efterbehandling av deponier som Region Gotland ansvarar för.
Avsättning för efterbehandling av gamla deponier har skett sedan år 2004 vilket var
första året (22,7 miljoner kronor). Avsättningar görs enligt rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning 10.2 och omprövas årligen. En särskild
bokslutsspecifikation utgör underlag för avsättningen. Specifikationen redovisar vilka
efterbehandlingsåtgärder som är planerade för gamla deponier per objekt och totalt.
Avsättningsplanen med de framtida efterbehandlingskostnaderna revideras efter varje
årsskifte och blir ny bokslutsspecifikation. Summan av de bedömda framtida
efterbehandlingskostnaderna är det belopp som ska redovisas som utgående saldo på
konto "228310 Avsättning deponi efterbehandling".
Avsättningen ökade med 5,1 miljoner kronor efter en förnyad bedömning 2012 av de
framtida kostnaderna. Medel tillfördes då från dels eget kapital avfallsverksamheten
med 3 miljoner kronor, dels eget kapital teknikförvaltningen med 2,1 miljoner
kronor.
För befintliga deponier som tar emot avfall är det ett lagkrav (15 kap 36 §
Miljöbalken) att intäkter ska täcka samtliga kostnader och avsättning ska göras som
motsvarar beräknade framtida kostnader. Sedan 2015 har en årlig avsättning skett för
efterbehandling av Slite deponi med totalt 2,9 miljoner kronor.
Saldot på balanskontot för avsättningen 2018 är totalt 12,7 miljoner kronor varav 9,8
miljoner kronor för gamla deponier och 2,9 miljoner kronor för Slite deponi. Detta
kommer att räcka för nödvändiga åtgärder till och med 2018. Utfall och planerade
åtgärder redovisas i bokslutspecifikation för 2017, bilaga 1.
Arbetet med undersökningar och åtgärder fortsätter 2018. Aktuella åtgärder är att
-

slutföra pågående sluttäckning av Lummelunda deponi och

-

påbörja utbyggnad av lakvattenanläggningen på Visby deponi.

Utredning av alternativ för lokal behandling av lakvatten från Visby deponi pågår.
Investeringsutgiften för ny lakvattenanläggning bedöms till 8-10 miljoner kronor.
Förändring i planen för Visby deponi har skett till följd av certifieringen enligt Revaq
av Visby avloppsreningsverk 2017. Certifieringen innebär att avloppsreningsverket
inte längre tar emot lakvatten från deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömer att behovet av avsättning för efterbehandling av
gamla deponier från och med 2019 är minst 107 miljoner kronor.
De senaste åren har nya eller utökade undersökningar och riskbedömningar
genomförts där fler deponier ingår. Deponier har tillkommit efter nya inventeringar
och myndighetsbeslut. Sluttäckning av några deponier har även genomförts, vilket
har gett mer underlag för kostnadsbedömningar.
Dagens bedömning av kostnader för kommande åtgärder efter 2018 är i
storleksordning 55 miljoner kronor exklusive Slite deponi. En uppskattning har gjorts
på en genomsnittlig kostnad på 1,5 miljoner kronor per deponi för 30 deponier plus
ytterligare 10 miljoner kronor för de två största objekten som är Visby och Tofta
deponi. Osäkerheten i bedömningar är fortsatt stor beroende på att åtgärder sträcker
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sig många år fram i tiden och det finns fler faktorer som påverkar kostnader. Det är
främst osäker tillgång till material för konstruktion av sluttäckning och förändringar i
entreprenadkostnader. Även utfall av fördjupade undersökningar påverkar kostnader.
Trots osäkerheter i kostnadsbedömning och tidplan behöver medel säkerställas
genom avsättning.
För Slite deponi har kostnader för sluttäckningsåtgärder av samtliga befintliga delar
beräknats till 55 miljoner kronor där 27 000 kubikmeter sluttäckningsmaterial utgör
den största delen på 32,7 miljoner kronor. Övriga delar är
-

0,54 miljoner kronor schaktning (13 500 m3),

-

0,66 miljoner kronor fyllning (16 600 m3),

-

13,2 miljoner kronor för kompletterande bottentätning (12 000 m3) och

-

7,85 miljoner kronor projektering.

Avsättning för Slite deponi finns idag med knappt 3 miljoner kronor. Resterande 52
miljoner kronor bör för en korrekt hantering och redovisning ingå i avsättningen för
gamla deponier. När avsättning sker kan investeringsbudget för Slite deponi minskas
med motsvarande belopp.
Ökat anslag i driftbudget för framtida skötsel-, kontroll- och driftkostnader för
deponierna efter sluttäckning kommer även att krävas. För 2019 begärs ett
ramtillskott med 460 000 kronor.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse avsättning för efterbehandling av gamla deponier, TN
2018/137
RF§2017/197 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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Bilaga 1

Avsättningsplan för efterbehandling av deponier 2018-2022
Genomförda efterbehandlingsåtgärder

Deponi
Status
plats
påbörjad år
Visby
2001
Hemse
Sluttäckt 2011
Tofta
2004
Väte
Sluttäckt 2002
Hamra
2005
Havdhem
Sluttäckt 1999
Stånga
2007
Burs
2004
Ljugarn
2005, sluttäckt 2014
Rute
2004
Lummelunda
2005
Roma
Sluttäckt 1997
Ethelhem
Sluttäckt
Slite
Ej påbörjad
Endre
Inventering 2012
Stjärnlunden
Undersökning
Pilhagen
Undersökning
Bunge
Inventering 2012
Burgsvik
Inventering 2012
Eksta
Inventering 2012
Fardume träsk
Inventering 2012
Garda
Inventering 2012
Gothem
Inventering 2012
Grötlingbo
Inventering 2012
Hablingbo
Inventering 2012
Lokrume
Inventering 2012
Lau
Inventering 2012
När
Inventering 2012
Klintehamn
Inventering 2012
Sanda
Inventering 2012
Östergarn
Inventering 2012
Övriga deponier el. ej spec.
Personal
Total

Utfall 2004-15
tkr
6 652
10 257
553

Planerade efterbehandlingsåtgärder
Utfall 2016
tkr
101
114
77

1 191

193
2 792
293
3 032

Balanskonto 228310

219

Utfall 2017
tkr
51

2018
tkr
8 000

2019
tkr

2020
tkr

2021
tkr

171

171
2 971

70

338

284

221
248
175
191
122
157
46
40
69
13
13
10
18
10
17
33
89
218
373

25 301

865

3 638

Totalt
tkr
8 000
-

77
218
39
156
64
12
23
672
178
83

2022-2050
tkr

400

400

400

8 571

400

3 371

2 971
-

400

1 600

400
12 742
inkl avsättning Slite för 2015 -2017
Bedömd kostnad i prognos gjord 2017
15 609
inkl avsättning Slite för 2015-2016

Visby
Hemse
Tofta
Väte
Hamra
Havdhem
Stånga
Burs
Ljugarn
Rute
Lummelunda
Roma
Ethelhem
Slite

Undersökning pågår inför sluttäckning kvarvarande delar. Utredning lakvattenbehandling påbörjad 2017 för åtgärder 2018.
Hemse klart 2011. Åtgärder för avvattning av området kvarstår.
Kraftigt underskott med massor, enda buffertplatsen. Sluttäckning utförs efter 2020. Ny plan för åtgärder ska tas fram.
Undersökning MIFO 2 2017.
Undersökning MIFO 2 2017. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Genomgången och
Undersökning MIFO 2 2017.
reviderad 2018-01-10
Plan för efterbehandling saknas. Undersökning MIFO 2 2017.
Undersökning 2017 MIFO 2. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Åtgärderna är i huvudsak genomförda 2013 och 2014. Rapportering slutförd 2016.
Undersökning MIFO 2 2017. Åtgärderna beräknas ske efter 2020.
Sluttäckning ej klar och fortsätter under 2018.
Undersökning MIFO 2 2017.
Total kostnad 1,7 mnkr år 2001. Undersökning MIFO 2 2017.
Fondering för efterbehandling har inte skett under driftfasen.
Avsättning sker för 2015 med 4265 ton a 300 kr, 2016 med 3070 ton a 300 kr och för år 2017 med 2569 ton a 300 kr.
Sluttäckning för Slite deponi har skjutits till start år 2020. Tidigare uppskattad kostnad är 2 mnkr. Ny kalkyl 55 mnkr. Investeringsprojekt är 12702.

Kommentarer Bedömningen av kostnader för sluttäckning och tidplan påverkas kraftigt av möjligheten att hitta lämpliga massor (jord, lera) på de aktuella

platserna. Stora mängder massor medför att kostnaden för schaktning, lastning och transport blir dimensionerande.
I den reviderade planen 2013 och senare ingår kommande kostnader för eventuella åtgärder avseende några nya prioriterade objekt
(från inventering enligt MIFO av deponier 2012, totalt 30 deponier varav 25 deponier utöver de 14 som sedan tidigare finns med i avsättningsplanen ).
Personal avser personalkostnader för miljöingenjören.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/138
23 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investering vid Slite avfallsanläggning konsekvensbeskrivning
Förslag till beslut

•

•

Tekniska nämnden redovisar till budgetberedningen konsekvensbeskrivningen
för avfallstaxan vid en fullt utbyggd deponi enligt teknikförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden återrapporterar till budgetberedningen
konsekvensbeskrivningen av alternativ till att utöka befintlig deponi enligt bilaga i
teknikförvaltingens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beviljats investeringsanslag för utbyggnad av deponi vid Slite
avfallsanläggning med totalt 80 miljoner kronor under perioden 2018- 2022.
Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en
konsekvensbeskrivning för avfallstaxan vid full utbyggnad av deponin.
Teknikförvaltningen har även fått i uppdrag att till budgetberedningen återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till
att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta:
-

Nytt miljötillstånd för högre deponi.
Transporter av delar av avfallet till fastlandet.
Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats.
Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.

Teknikförvaltningens beskrivning av alternativen och konsekvenser finns i bilaga 1.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning består av flera olika delar som
-

deponi,
mellanlagring,
mottagning och sortering av verksamhetsavfall,
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-

kompostering av trädgårdsavfall,
lakvattenhantering och
deponigashantering.

Inom anläggningen finns även en av Region Gotlands återvinningscentraler.
Hanteringen av verksamhetsavfall är idag starkt begränsad i avvaktan på utbyggnad
av deponi.
Själva deponin består av
-

en äldre sluttäckt del,
en befintlig del där deponering sker idag och
en yta för utbyggnad av deponi.

Hantering av deponigas och lakvatten sker delvis i gemensamma system för den äldre
delen och befintlig deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förändringar i den ekonomiska redovisningen
behöver göras för att säkerställa en korrekt särredovisning där verksamhet inom det
kommunala avfallsuppdraget redovisas separat från avfallsverksamhet utanför det
kommunala uppdraget. Avfallsverksamhet utanför det kommunala avfallsuppdraget
är till exempel hantering av verksamhetsavfall. Verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer till största del att ligga utanför det kommunala
avfallsuppdraget.
Avfallstaxan ska vid särredovisning inte direkt påverkas av verksamheten med deponi
och hantering av verksamhetsavfall. Avfallstaxan kommer däremot att påverkas av
nivån på mottagningsavgifter för Slite avfallsanläggning som ska ge kostnadstäckning
för verksamheten. Det gäller de avfallsfraktioner från regionens återvinningscentraler
som hanteras vid Slite avfallsanläggning. Enligt grova beräkningar och bedömningar
kommer kostnad för deponering vid utbyggnad enligt beslutat alternativ vara i
genomsnitt cirka 1 480 kronor per ton. Det kan jämföras med nuvarande avgift enligt
prislista på 650 - 1 850 kronor per ton beroende på fraktion. Mer detaljerade kalkyler
för planerad verksamhet finns inte.
Verksamheten vid Slite avfallsanläggning ska bedrivas och redovisas skilt från det
kommunala avfallsuppdraget. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall följer av en
särskild prislista som beslutas av tekniska nämnden men för närvarande ingår
verksamheten i budgetramen för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten.
Dagens deponiverksamhet har totalt sett gått med underskott de senaste tre åren,
vilket inte längre kan täckas av avfallsavgifter från avfallstaxan. För att säkerställa en
korrekt redovisning kommer avfallsanläggningens intäkter (mottagningsavgifter,
materialintäkter) och kostnader (avfallsskatt, finansiella kostnader, deponiavsättning,
personal- och driftkostnader) åtskiljas från regionens avfallstaxa och kostnadsramen
för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten. Redovisningen kommer att
separeras genom en unik ansvarskod för Slite avfallsanläggning från och med
verksamhetsåret 2019. Driftkostnader för återvinningscentralen inom anläggningen
och gemensamma personalkostnader ska separeras och fördelas i redovisningen.
Kapitalkostnader för perioden 2019-2023 är 8,1 miljoner kronor beräknat på
investeringsbudget 2018-2022 för Slite deponi. Kapitalkostnader som uppstår av
investeringsutgifter vid utbyggnad av Slite deponi ska redovisas mot ansvaret för
avfallsanläggningen. Under utbyggnad av verksamheten och under en
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övergångsperiod bedöms risk finnas för budgetunderskott. Eventuellt
budgetunderskott för Slite avfallsanläggning ska täckas av skattemedel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-23
Rf §197/2017 Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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1
Bilaga 1
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Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ
till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta:
1. Nytt miljötillstånd för högre deponi.
2. Transporter av delar av avfallet till fastlandet.
3. Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats.
4. Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.
1. Nytt miljötillstånd för högre deponi

Ett av alternativen som har ingått i utredningen om att bygga ut Slite deponi är att
bygga deponin till nivån 60 meter över havet, det vill säga några meter högre än
befintlig högsta nivå. Det skulle ge ett betydligt bättre resursutnyttjande genom
större tillgänglig deponivolym med cirka 42 procent på samma yta till marginell
merkostnad. Förändringar i påverkan på landskapsbilden av en höjning bedöms
vara ytterst liten enligt en så kallad siktanalys. För åtgärden krävs en begäran om
villkorsändring i befintligt miljötillstånd eller ansökan om nytt miljötillstånd, vilket
kan innebära ett eller flera år i handläggningstid. Nya krav och villkor kan även
tillkomma vid en omprövning av verksamheten.
Det tekniska genomförandet kan dessutom vara komplicerat eftersom anslutning
ska göras till den gamla delen av deponin. Detaljförslag till konstruktion har inte
ingått i utredningen. Vidare bedömning av alternativet kan därför inte göras idag.
Bottenplatta för ny utökad deponiyta konstrueras på samma sätt oavsett höjden
på deponin. En utbyggnad bör därför kunna påbörjas enligt befintligt tillstånd och
frågan om möjlighet till höjning av deponin hanteras parallellt i projektet.
2. Transporter av delar av avfallet till fastlandet

Avsättning för brännbart avfall som inte ingår i befintliga avtal måste säkerställas
genom upphandling av behandlingstjänster. Mottagaranläggning och pris avgörs
av kravställning och utfall vid upphandling av tjänsterna.
Behandling av deponifraktioner kan upphandlas på motsvarande sätt. Idag är
utrymmet stort och prisnivån låg för deponering på fastlandet eftersom det finns
flera stora utbyggda deponier. Avfall används dessutom i större utsträckning än
tidigare för konstruktion i stället för att deponeras, vilket ger lägre
mottagningsavgifter. Bedömningar av prisutveckling på lång sikt är alltid osäkra.
3. Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats

Det är möjligt att det framöver blir samhällsekonomiskt lönsamt med landfill
mining, det vill säga att gräva ut äldre deponier, sortera avfallet och ta vara på
råvarorna och kvarvarande energi i avfallet. Landfill mining är idag förknippat
med många osäkerheter i ekonomiska, tekniska, miljömässiga och juridiska
förutsättningar. Generellt kan landfill mining vara motiverat om marksanering
krävs eller ett markområde är värdefullt för annan användning.
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En förutsättning för landfill mining är att möjligheter finns för hantering och
behandling av uppgrävt avfall. Behandling av avfallet utgör stora kostnader och
vid återdeponering tillkommer dessutom deponiskatt, för närvarade 500 kronor
per ton. Möjligt värde av metaller och positiva miljöeffekter är svåra att beräkna.
Stora variationer förekommer i materialsammansättningen i en gammal deponi.
Omfattande undersökningar och beräkningar behöver därför göras inför ett
projekt. Arbetsmiljöaspekter och säkerhet, bland annat med tanke på att avfall
som innehåller asbest finns i deponin, gör detta arbetet kostsamt. Bedömningen är
att förutsättningar inte finns för landfill mining av Slite deponi idag och att det
därför inte är motiverat att göra en förstudie.
4. Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall

Avtal för behandling finns idag för brännbart hushållsavfall inklusive brännbart
grovavfall till och med 2022. Trädgårdsavfall behandlas delvis i egen regi.
Utvecklingsmöjligheter finns för avsättningen av träavfall som idag hanteras
genom korta upphandlingar.
Hanteringen av deponifraktioner behöver utvecklas där möjligheter bör finnas för
bättre utsortering och avsättning genom materialåtervinning eller återanvändning i
stället för deponering. Möjligheter för effektiv och säker hantering av rena
fraktioner måste säkerställas liksom avtal för avsättning av fraktioner till
materialåtervinning eller förbränning. Avfall som ska deponeras ska kontrolleras
och karakteriseras samt vid behov förbehandlas innan deponering sker.
Idag utgör deponi vanligen endast en liten del inom en modern avfallsanläggning.
Annan verksamhet är till exempel mellanlagring, förbehandling, sortering,
kompostering och annan behandling av avfall inom anläggningen. Det är lämpligt
att utforma en anläggning så att den även kan nyttjas för förbehandling av avfall
och annan verksamhet som har naturlig anknytning till deponeringen.
Vid utbyggnad av befintlig deponi säkras tillgången till en deponi på Gotland.
Investeringen rymmer utbyggnad av deponi för ett långsiktigt behov av
deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Eftersom deponering innebär ett mycket långsiktigt åtagande, bör ansvar för och
ägande av en deponi på Gotland vara i regionens regi. Kommunalt ägarskap
hindrar inte att driften av deponi och avfallsverksamhet inom en anläggning helt
eller delvis kan utföras av privata aktörer.
Mottagning och hantering av verksamhetsavfall vid Slite avfallsanläggning är en
del av verksamheten som bör utvecklas alternativt överlåtas till privata aktörer i
branschen. Det finns idag inte något tydligt uppdrag för denna verksamhet.
Investeringsprojektet har främst hanterat utbyggnad av deponi.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2169
6 mars 2018

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Information om Visby lakvattenhantering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Insamlat lakvatten från Visby deponi har tidigare gått till avloppsreningsverket i
Visby. Avloppsreningsverket är sedan i mars 2017 certifierat enligt Revaq på uppdrag
av teknisk nämnden (beslut TN §196/2016). Det innebär att lakvatten från Visby
deponi inte längre kan behandlas vid reningsverket.
Fastställda utsläppsvillor finns idag inte för lakvattenhaneringen vid Visby deponi.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför begär underlag och förslag till villkor för
att släppa ut behandlat lakvatten till dagvattensystemet i stället för till
avloppsreningsverket. Teknikförvaltningen har gett konsultföretaget Sweco i uppdrag
att utvärdera befintlig lokal lakvattenbehandling, ta fram förslag till utsläppsvillkor
och ta fram möjliga alternativ för lakvattenhanteringen. Under tiden som utredning
pågår, lagras lakvatten i befintliga dammar vid Visby deponi.
Sweco bedömer att reningen av lakvatten behöver ske lokalt innan avledning kan ske
till dagvattensystemet med utsläpp till Östersjön. Tre möjliga alternativ för
behandling har tagits fram. En jämförelse av investerings- och driftkostnader har
även gjorts. Sweco rekommenderar i första hand en så kallad SBR-anläggning för att
säkerställa att tillräcklig kväverening sker.
Ärendebeskrivning

Utredningen redovisas i en konsultrapport. I rapporten finns denna utökade
sammanfattning.
På avfallsanläggningen i Visby har Region Gotland bedrivit deponeringsverksamhet.
Deponeringen har upphört och större delen av deponin är sluttäckt. Lakvattnet renas idag
vid behov i Visbys avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket har certifierats enligt Revaq
och därför önskar region Gotland att sluta avleda lakvattnet till reningsverket och i stället
rena det lokalt på avfallsanläggningen och därefter leda det direkt till recipient.
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Lakvatten från huvuddelen av deponin samt lakvattenförorenat grundvatten samlas idag
in till en lakvattendamm. I dammen sker utjämning, sedimentering och lagring. Efter
dammen leds vattnet via sandfilter.
När reningsverket ej tar emot lakvattnet har havet bedömts som den lämpligaste
recipienten. Den aktuella kustvattenrecipienten är vattenförekomsten Gotlands nordvästra
kustvatten. Recipienten har miljöproblem med bland annat övergödning.
Utsläppskrav
För att dimensionera en reningsanläggning behöver ett mål för reduktionsgrad ansättas
då aktuella villkor saknas. Därför rekommenderar vi här utsläppsvillkor avseende kväve,
fosfor och BOD7 för utsläpp till havet, se tabell nedan. Förslagen är framtagna utifrån en
bedömning där det har tagits hänsyn till praxis i form av nya tillstånd för andra deponier
samt att något lägre krav bör ställas på deponin än på Visby avloppsreningsverk. Vidare
bör utsläpp av kväve och fosfor begränsas av hänsyn till recipienten. Vår bedömning är
att de föreslagna villkoren bör kunna accepteras av myndigheterna.
Parameter

Bedömda utsläpps-krav

Ptot [mg P/L]

0,5

Ntot [mg N/L]

25

BOD7 [mg BOD7/L]

15

Utsläppsvillkor för metaller kommer att föreslås senare. Utsläppsvillkor för PFAS bedöms
inte vara motiverat i dagsläget.
Utvärdering av befintlig rening
Att utvärdera dagens rening är behäftat med svårigheter som kommer sig bland annat av
att det finns relativt få analyssvar, att uppehållstiderna är långa och att det finns
svårigheter i att upprätta en massbalans för kväve. Idag sker viss nedbrytning av kväve i
dammen. Sandfiltren har troligen ingen effekt på kväve men avskiljer organiskt material.
Ytterligare rening behövs för att skydda recipienten.
Översiktlig beskrivning av tekniklösningar
Det bedöms finnas ett behov av att avskilja näringsämnen och biologiskt material från
lakvattnet innan det släpps till recipienten. Tre olika processlösningar har utretts, vilka
innebär tre olika nivåer på teknisk komplexitet:


Våtmark (lågteknologisk lösning)



Kontinuerligt dammsystem



Satsvis biologisk rening (SBR) (högteknologisk lösning)

I alternativet våtmark leds vattnet genom omväxlande djupa och grundare delar samt
växtlighet.
I ett kontinuerligt dammsystem renas vattnet biologiskt i seriekopplade dammar, vissa
med luftning och vissa med endast omrörning. Returslamflöde finns ej.
SBR-tekniken bygger på den konventionella aktivslamprocessen, men till skillnad från en
kontinuerlig aktivslamprocess sker reningsstegen satsvis i samma reaktor, där
processerna delas upp i olika faser.
Dimensionerande underlag
Framtida flöde till reningsanläggningen har beräknats utifrån antagandet att lakvattenflödet kommer att vara samma som idag men att grundvattenpumpningen i framtiden
kommer att dubbleras jämfört med dagens läge. Under vintern (5 månader) antas vattnet
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lagras i den befintliga dammen och under 7 månader sker rening av lakvattnet och
utsläpp till recipient.
Kvävehalten i dammen har bedömts som den mest tillförlitliga data som finns tillgänglig
för föroreningsbelastning. Den nya dimensionerande kvävehalten togs fram genom att
öka nuvarande halt med 50 procent vilket gav 75 mg N/l. Dagens medelvärden för
totalfosfor och BOD7 i dammen antags gälla även i framtiden, då dessa halter inte
förväntas öka på så sätt som kvävet.
Rening förväntas ske när vattentemperaturen överstiger 10 °C, vilket innebär att detta
också blir den dimensionerande temperaturen.
Utformning av alternativen
Våtmarken dimensioneras utifrån en specifik kväveavskiljning per ytenhet och år, vilket
varierar stort på befintliga anläggningar i Sverige. Ett konservativt värde verkar vara
ungefär 350 kg N/ha, år, och detta värde har använts som underlag för beräkningarna.
Med utsläpp av 700 kg N/år resulterar det i en våtmarksyta på 2,0 ha.
I dammsystemet krävs en uppehållstid i det luftade steget på cirka 12 dygn. Vidare krävs
cirka 3 dygns uppehållstid för ett oluftat steg, 1,5 dygns uppehållstid för ett
efterluftningssteg samt cirka 0,1 m/h i ytbelastning för ett sedimentationssteg. Totalt
volymbehov blir ca 1 140 m3.
Det uppskattade volymbehovet för SBR-bassängen med det dimensionerande flödet 60
m3/d är 130 m3. En reaktor bedöms tillräcklig eftersom det finns lagringsmöjligheter av
vatten i lakvattendammen vid underhållsbehov.
Eventuell PFAS-rening
Lakvattnet innehåller PFAS, vilket är ett ämne som har uppmärksammats mycket på
senare tid beroende på dess spridning till miljön och de risker som detta innebär. Rening
av PFAS är mycket dyrt, framförallt är driftskostnaderna mycket stora. Idag finns såvitt
känt ingen kommunal avfallsanläggning som har installerat rening av PFAS. Vi
rekommenderar ej projektering av en sådan anläggning i dagsläget, men reningsanläggningen bör utformas så att en PFAS-rening skulle kunna installeras i framtiden.
Kostnader
En jämförelse av investerings- och driftkostnader visas i tabellen nedan. Alla kostnader är
ungefärliga eftersom endast grova beräkningar gjorts.
Driftkostnader inkluderar inte tillsyn, vilket bedöms vara likvärdigt för de olika alternativen.
Slam som samlats i våtmarken och i dammsystemet behöver dessutom tömmas
periodvis. Detta kan behöva göras i en storleksordning av var tionde år, vilket då innebär
en stor kostnad i form av urgrävning, bortförsel och deponering av slam. För SBRalternativet produceras en mindre mängd slam, men detta sker kontinuerligt över
driftperioden.
Alternativ

Investeringskostnad

Driftkostnad

[MSEK]

[SEK/år]

Alternativ 1 (våtmark)

8,3

20 000

Alternativ 2 (dammar)

7

65 000

8,8

55 000

Alternativ 3 (SBR)

Rekommendation
SBR bedöms vara det mest driftssäkra alternativet, och har i denna studie inte bedömts
vara mycket dyrare än övriga. SBR har också ett mindre fotavtryck i fråga om yta. En
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våtmark eller ett dammsystem kan inte rymmas inom befintlig anläggning. Att en SBR kan
byggas inom befintlig anläggning är en stor fördel med tanke på tidsperspektivet, då en
utökning av anläggningsområdet kräver mycket tid. Därför rekommenderas SBRalternativet i första hand.
För kostnaderna ovan har en SBR-anläggning av VA-standard förutsatts. Ofta kan
enklare konstruktioner användas för lakvattenrening om det krävs, och då skulle
kostnaden kunna sjunka ytterligare.
Innan en anläggning handlas upp bör dataunderlaget som ligger till grund för
dimensionering fördjupas.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att lakvattenbehandlingen på Visby deponi behöver
byggas ut med kväverening genom en SBR-anläggning. Det säkerställer en lokal
rening av lakvattnet där behandling vid avloppsreningsverk inte krävs. Driften av
anläggningen bedöms kunna utföras av personal på VA-avdelningen.
Lakvattenbehandlingen kommer att medföra driftkostnader som är cirka 200 000
kronor per år högre jämfört med idag.
Finansiering av byggnation av anläggningen för lakvattenbehandling bör ske genom
avsättningen för efterbehandling av gamla deponier. Det preliminära beloppet på
8 000 0000 kronor har lagts in i planen för 2018. Kommande driftkostnader på cirka
230 000 kronor per år bör budgeteras på ansvaret för drift av gamla deponier.
Den största mängden avloppsslam transporteras idag till fastlandet och används vid
framställning av jordförbättringsmedel. Certifieringen av reningsverket har inneburit
ett lägre avtalspris än tidigare vid upphandling av omhändertagande av
avloppsslammet. Avtalspriset för certifierat slam är 625 kronor per ton vilket är 275
kronor per ton lägre än priset i tidigare avtal. Priset för certifierat rötat slam är 425
kronor per ton lägre jämfört med övrigt slam i gällande avtalet. Mängden slam från
Visby avloppsreningsverk är cirka 3 000 ton per år. 2017 var mängden 2 730 ton
varav 70 ton spreds på åkermark på Gotland. Målsättningen är att en större mängd
slam ska kunna spridas på åkermark på Gotland 2018 och fortsatt.
Certifieringen enligt Revaq möjliggör spridning av avloppsslam på Gotland. När
spridning kan genomföras innebär det en direkt ekonomisk besparing upp till 625
kronor per ton slam genom en mindre mängd avsättning genom avtal. De
miljömässiga vinsterna är minskade transporter och en mer kretsloppsanpassad
avloppshantering där närings- och mullämnen återförs till jordbruksmark.
Ökade driftkostnader för VA-verksamheten för certifieringen har beräknats till
150 000 kronor per år.
För överlåtelse av avloppsslam för jordbruksändamål krävs en dispens från
Naturvårdsverket på grund av höga kopparhalter. Dispens finns till och med 2019.
Möjligheter för förlängd dispens bedöms finnas genom att åtgärder pågår för att
sänka kopparhalterna.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 6 mars 2018
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Projekt Visby återvinningscentral (ÅVC)
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att Gata- och Parkavdelningen ökar
antalet medarbetare på Visby ÅVC med 3 personer under ett års tid,
vilket kommer innebära ökade driftskostnader med ca 1,2 miljoner
kronor.



Tekniska nämnden beslutar att driftskostnaderna finansieras genom
ökade intäkter med ca 1,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Visby Återvinningscentral är under utveckling. Projektet samlar inledningsvis in fakta
under en 12-månadersperiod. Ett inpasseringssystem och ändrat arbetssätt testas för
att sänka kostnader, säkra intäkter och ge underlag till framtida förslag om utveckling
av ÅVC-verksamheten. Teknikförvaltningen bedömer att extra bemanning krävs
under test-perioden. Finansiering beräknas ske genom ökade intäkter.
Ärendebeskrivning

Projektet avser att testa andra arbetssätt, med verktyg som möjliggör fler rörliga
medarbetare ute på ÅVC-området. Ett av verktygen, ett inpasseringssystem, testas
under en 12-månadersperiod. Verktyget avläser nummerskylt på fordon och
uppmärksammar ÅVC-medarbetare ifall fordonet är företagsägt. Informationen är
avidentifierad och följer ny lagstiftning såsom GDPR.
Inpasseringssystemet inbegriper ett mobilt system för fakturering av kunder med
verksamhetsavfall och statistisk uppföljning. Exempelvis redovisas antalet fordon,
andel fordon från verksamheter och andel fordon från andra kommuner brutet per
tidsenhet. Det i konceptet inbyggda betal- och ekonomisystemet möjliggör ytterligare
faktainsamling såsom andel besökare som avgiftsbelagts.
På Gotland faktureras 0,5-1% av kunderna på ÅVC avgift för verksamhetsavfall. På
fastlandet faktureras 9-12% av kunderna.
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Utvärdering kommer att ske löpande under projektet och rapporteras regelbundet till
tekniska nämnden. En målsättning är att kunna öka antalet ÅVC-medarbetare
permanent.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att 1 arbetsledare och 2 ÅVC-medarbetare behövs för
att kunna genomföra ”Projekt Visby Återvinningscentral”.
Teknikförvaltningen bedömer, baserat på antalet besökare och andelen fakturerade
verksamheter, att finansiering kan ske genom ökade intäkter.
Gata- och Parkavdelningens driftskostnader ska regleras genom en omföring av
intäkter när året är slut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Presentation på sammanträde 2018-01-31
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Mikael Hassellind

Tekniska nämnden

Slite Stenhuggeri täcktansökan Hangvar Snäckers
Förslag till beslut

Tekniska nämnden förordar inte att Slite Stenhuggeri AB utökar sin täkt på
fastigheterna Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63, då det inte är klarlagt att deras
verksamhet kan komma att äventyra den framtida vattenförsörjningen.

Sammanfattning

Slite Stenhuggeri AB har sänt ett samråd till Regionen (Region Gotland) angående
utökad brytning av naturstenstäkt på fastigheten Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63.
Brytningen avser ett uttag om 5 000 ton/år. Ansökt yta är ca 2 hektar där brytning
kommer ske inom ett 1 hektar stort område. Berörda fastigheter omfattar totalt ca
100 hektar sammanhängande tallskog. Brytningen ska ske i dagbrott med lin- och
klingsågning så som idag och kommer ske under grundvattennivån och pågå ca 30 år.
Kalkstenen transporteras sedan till Slite Stenhuggeri lokaler i Slite för vidare
bearbetning.
VA-huvudmannen är mycket angelägen om sina vattentäkter i närheten av tilltänkt
utökat kalkbrott och befarar att de kan påverkas av brytningen av kalksten, då
täktgränsen idag är belägen ca 200 meter från Regionens vattentäkt som förser
Kappelshamn med vatten. Avståndet till vattentäkten kommer att minska i och med
utökad brytning.
Ärendebeskrivning

Gotland består av sedimentärt berg där grundvatten i största del finns i porer och
sprickor. I de olika lagerna i berget finns variationer av sammansättningen av porer
och sprickor vilket försvårar förutsägbarheten hur vattnet transporteras. Vidare finns
också barriärer och större sprickor i berget som ytterligare komplicerar vattnets
transportväg.
Det huvudsakliga grundvattenflödet sker i enskilda lagerplan i berget och via
sprickor, vilket får till följd att stora nivåförändringar av grundvattnet kan ske på
väldigt kort tid. Förstörs en flödesväg (till exempel genom att ett kalkbrott anläggs
eller utökas) kan grundvattnet på ett stort område påverkas och detta kan aldrig
återskapas eller repareras.
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I nära anslutning till tilltänkt kalkbrott finns Regionens vattentäkt Hangvar Snäckers
som förser Kappelshamn med vatten. Ca 14 000 m3 vatten tas ut årligen ur de två
brunnarna som utgör Regionens vattentäkt som förser ca 100 VA-abonnenter.
Slite Stenhuggeri AB har idag ett tillstånd att bryta 1 000 ton natursten på fastighet
Hangvar Snäckers 1:58 gällande fram till och med 2020-12-31. Tillståndet önskas
därefter att utökas till 5 000 ton sten per år och omfatta båda fastigheterna Hangvar
Snäckers 1:58 och 1:63 samt gälla i 30 år från 2021-01-01. I och med detta har ett
samråd hållits på Länsstyrelsen på Gotland den 29 jan 2018.
Ytan där brytning sker fylls med både grundvatten men till största del av ytvatten.
Detta vatten kan eventuellt via sprickor i berget nå Regionens brunnar. Detta
bedömer Regionen som den största risken som kan slå ut den vattentäkt som ligger i
nära anslutning (idag ca 200 meter) till kalkbrottsytan. Vid brytningen av kalkstenen
används även maskiner där läckage av oljor och drivmedel kan förorena
grundvattnet.
I och med kommande ansökan om utökat tillstånd har Slite Stenhuggeri AB låtit göra
en hydrogeologisk beskrivning av området runt täkten. Undersökningen menar att
det inte finns någon risk att vattentäkten påverkas vid utvidgning av brytområdet.
Undersökningen är gjord utifrån de förutsättningar som finns idag vilket innebär att
risk finns vid utökad brytning att egenskaperna i berget varierar som drastiskt kan
ändra på förutsättningarna beträffande påverkan på grundvattnet.
Bedömning

I den Regionala översiktsplanen har Regionen tagit följande ställningstagande
gällande kalkstensindustrin kontra vattenförsörjningen;
”Nya tillstånd till kalkbrytning och olika typer av täktverksamhet kan endast komma
ifråga om det är klarlagt att den planerade verksamheten inte äventyrar den framtida
vattenförsörjningen.”
Den hydrogeologiska undersökning som Slite Stenhuggeri låtit göra beskriver
förutsättningarna hur de ser ut i dag. I och med den komplexa berggrunden kan inte
en sådan undersökning garantera att vattentäkten inte blir påverkad. Det är därmed
först i efterhand som den verkliga påverkan på vattnet visar sig för Kappelshamns
och norra Gotlands vattenförsörjning.
I och med att dricksvattenresurserna är mycket begränsade på större delen av
Gotland kan inte de få vattentäkter som Regionen har påverkas negativt eller
förstöras. Att hitta nya vattentäkter och arbetet med vattenskyddsområden är en stor
utmaning och tids- och resurskrävande. Trots att Regionen tittar på alternativa
lösningar har det visat sig att dessa bara kan bli komplement till redan befintliga
vattentäkter. Att hitta nya vattentäkter samt byggande av nya vattenverk och
överföringsledningar kräver långsiktig planering och är kostsamt. Vid ett eventuellt
positivt beslut om ett kalkbrott kan de negativa effekterna på grundvattnet
uppkomma mycket hastigt vilket skulle resultera i plötsliga och kostsamma lösningar.
Täkterna i Kappelshamn blir därför viktiga att bevara ur strategisk synvinkel för den
allmänna vattenförsörjningen.
Regionens vattentäkt i närheten av Slite Stenhuggeris stentäkt förser samhället
Kappelshamn med vatten inklusive Försvarets hamn. Regionen har inte någon
alternativ lösning på vattenförsörjningen till området vilket medför att denna täckt är
mycket viktig för Regionen. Skulle Kappelshamntäkten slås ut medför det att
Kappelshamn måste byggas samman med Norra linan med en överföringsledning på
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cirka 5 kilometer samt att Norra linan i sin tur måste tillföras mer vatten till exempel
från Bäste träsk.
Beslutsunderlag

Samrådsinformation Slite Stenhuggeri täcktansökan Hangvar Snäckers 2017-12-12
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland
Slite Stenhuggeri, info@slitesten.se
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Planerad ansökan om utvidgning av naturstenstäkten på Hangvar Snäckers
1:58 och 1:63, Gotlands kommun - samrådsinformation

Sökande och vu: Slite Stenhuggeri AB / Box 52 / 620 30 SLITE
Org.nr.: 556268-4315
Kontaktperson för ansökningsärendet: Stellan Ahlin (se sidfoten angående kontaktuppgifter)
Fastigheter:

Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63, Gotland

Fastighetsägare: Slite Stenhuggeri AB / Box 52 / 620 30 SLITE
Länsstyrelsens diarienummer för gällande tillstånd: 551-524-06
Anläggningsnummer: 2006-07-a
Koordinater i SWEREFF99 TM: 6418140 722800
Verksamhetskod: 10.20

1. Planerad ansökan
Ansökan planeras enligt mb kap. 9 och 11 om utökning och förlängning av gällande tillstånd till
naturstenstäkt på nu Hangvar Snäckers 1:58, Gotlands kommun, att gälla både Hangvar
Snäckers 1:58 och 1:63, Gotlands kommun.
Ansökan gäller verksamhet i 30 år, till 2048-12-31, samt ökning av årligt uttag till maximalt
5.000 ton.

Postadress:
Box 24123, 400 22 Göteborg
Besöksadress:
Flöjelbergsgatan 8B, 431 37 Mölndal

Tel:
031-18 65 00
Mobil:
070 587 58 20

E-post:
stellan.ahlin@geolog.se

!
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Ansökan sker av följande skäl: Nuvarande tillstånd gäller till 2020-12-31, och därför bör nytt
ansökningsärende påbörjas eftersom ansökningsärenden kan ta lång tid. Produkter från
brytningen uppvisar ökad efterfrågan och därför planerar företaget ökat årligt uttag. För
vattenverksamheten (pumpningen och bortledande av vatten) söks tillstånd eftersom denna kan
komma att bli tillståndspliktig.

Formella förutsättningar
Nuvarande tillstånd gäller till 2020-12-31.
Utöver täkttillstånd för verksamheten har längden av uppehållet under sommaren reglerats i en
dom från Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt; M 1991-07, daterad 2007-11-30, till att gälla
perioden 15 maj - 15 augusti.
För planerad ansökan gäller förordningen om utvinningsavfall (2013:319). Eftersom
utvinningsavfall endast utgör sågmjöl, vilket samlas på bottnen av täktdammen, krävs ingen
avfallsplan.
Ansökan kommer inte att ställas förrän efter 2018-01-01, när revision skett av mb kap. 6. De
därefter gällande reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar kommer att tillämpas, innebärande
att endast en “mindre miljökonsekvensbeskrivning” kommer att krävas för verksamheter som
innebär “ej betydande miljöpåverkan”, vilket kommer att gälla den ansökta verksamheten.
Beskrivningen av den planerade verksamheten är preliminär. Den slutliga ansökan kan komma
att redovisa delvis reviderade planer för verksamheten, beaktande förhållanden som kan
framkomma under arbetet med ärendet.

2. Bakgrund, miljösituation och områdesbestämmelser
Bakgrund
Den pågående täktverksamheten på Hangvar Snäckers 1:58 avser enbart natursten. Produktion
gäller ämnen för senare bearbetning till sågad och slipad/polerad sten i vu:s fabrik i Slite.
Tillåtet uttag är maximalt 1.000 ton per år.
Utnyttjandegraden av råvaran är mycket hög.
Block tas enbart loss med linsågning och klingsågning.
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Området
Stenbrottet med pågående verksamhet ligger i ett sammanhängande skogsområde norr och söder
om väg 149, med mer än 100 hektar tallskog. Omgivningarna till täkten domineras av
skogsmark med tallskog, samt enstaka bebyggelse. Öster om området med tallskog kring
stenbrottet finns öppen mark med en bevattningsdamm och bebyggelse, inklusive
Kappelshamns tätbebyggelse.
Servicevägen till stenbrottet ansluter till väg 149, vägen Kappelshamn-Flenvike, jämför
översiktskartan.

Täkten
Täkten har nu en area av cirka 5.500 m2 och är utformad som ett maximalt cirka fem meter
djupt schakt ner i berget, se översiktskartan. Marknivå är + 14 till +15 meter, och berget ligger
under ett täcke av morän som är en till två meter mäktigt. Täktbottnen har nivåer som djupast
ner till + 7,5 meter. Berggrunden har mycket låg hydraulisk konduktivitet, den är alltså
jämförelsevis tät, och nederbördsvattnet infiltrerar tydligen inte ner i den lokala berggrunden i
någon nämnvärd utsträckning. Schaktet fylls av nederbördsvatten några månader efter en
kampanj med pumpning. Den stabila vattenytan har nivån + 11,0 till + 11,6 meter.

Kommunal planering
Enligt den kommunala Översiktsplanen ligger täktområdet inte inom något anvisat
skyddsområde.
Gotlands kommun, Teknikförvaltningen, har föreslagit ett provisoriskt vattenskyddsområde
kring sådana brunnar i trakten av Kappelshamn, som används för uttag av vatten för kommunal
försörjning (jfr. information från Teknikförvaltningen daterad 2016-03-17 om Hangvar Snäckers
1:61, 1:63 och 1:64). Täkten ligger inom ett sådant skyddsområde.

Det rörliga friluftslivet
Det finns ingen anvisad vandringsled eller liknande i området. Detta förefaller alltså att ha
begränsat värde avseende det rörliga friluftslivet.
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Naturvärden
En naturvärdesinventering har utförts av konsultföretaget ECOCOM, rapport daterad
2017-09-04.
I huvudsak har området låga naturvärden, men det förekommer skyddsvärda växter.
En förekomst av röd skogslilja (Cephalanthera) öster om täkten lämnas utanför det planerade
verksamhetsområdet.
Växtplatserna för backtimjan (Thymus) väster om täkten försvinner när denna utvidgas, men
arten gynnas uppenbarligen av de fria markytorna kring täkten, och därför bedöms att
alternativa växtplatsen uppkommer kring täkten på grund av den planerade verksamheten.
Riktad inventering efter hasselsnok (Coronella) genomfördes, dock utan fynd.

Kulturvärden
Det finns ingen anvisning om kulturvärden inom det planerade täktområdet i kartan till
Riksantikvarieämbetets söktjänst.

Geologi
Bergmaterialet utgör silurisk kalksten med en jämn markprofil som sluttar mycket svagt mot
öster. Marken är alltså i huvudsak plan. Någon vittringsmorfologi av typen karstvittring har inte
observerats.
Lagret av sandig-siltig morän över den plana bergytan är en till två meter mäktigt.
Kalkstenen på platsen är extremt sprickfattig. Bergarten består av hopkittade runda fragment av
kalksten vilket ger upphov till ett speciellt utseende hos snittytor, med ett mönster som liknar
panterfläckar. Varje ny yta som friläggs vid sågning/polering har därför ett unikt mönster.
Jämför produkten “Kappelshamn” på hemsidan till företaget Slite Stenhuggeri AB.
Lagren i kalkstenen ligger med mycket svag (några få graders) lutning mot sydost.
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Bergmaterialet i den ansökta bergförekomsten är troligen i huvudsak “fyndigt”, alltså
användbart som råvara, under ett tunt lager av “påberg”, som består av vittringspåverkat berg.
Detta är inte användbart, det är “ofyndigt”. Även bergmaterialet i den speciella stratigrafiska
horisonten med fyndigt berg kan uppvisa färgvariationer som gör att sådant berg inte är
användbart för den planerade produktionen. Denna kräver nämligen en enhetlig råvara. Det går i
praktiken inte att förutsäga dessa färgvariationer, utan de framkommer vid brytningen. Därför
ansöks större volym berg än som motsvarar vad som kan brytas under den ansökta
tillståndstiden (se avsnitt 3, Planerad verksamhet).
Lagret av fyndigt berg med enhetlig färgvariation och utseende underlagras av en annan
stratigrafisk horisont med andra egenskaper. Sådant material är i sammanhanget ofyndigt.
Fyndigt berg kan brytas ner till nivån omkring + 6,5 meter inom det planerade täktområdet,
dock sker brytning vanligen ej djupare än till + 7,0 meter.
Bergmaterialet har densiteten 2,7 ton/m3 .
Bergmaterialet är kemiskt inert.

Vatten
Berggrundens hydrogeologiska egenskaper
Områdets hydrogeologi har undersökt under år 2017 av konsultföretaget Norconsult AB.
Undersökningarna inleddes med pumpning i den brunn som används för uttag av kommunalt
vatten, och samtidig mätning med “diver” (en mätutrustning som sänks ner i brunnen och mäter
vattentrycket, och därmed vattenytans nivå) i dels denna brunn, dels också i några kringliggande
brunnar samt täktdammen. Därefter skedde bortledande / pumpning av vattnet i täktdammen,
med långtidsmätning av vattennivån i flera brunnar i omgivningarna.
Mätningarna i Norconsults undersökning är avslutade och nu pågår bearbetning av
mätresultaten och sammanställning. En slutrapport är att vänta under december 2017.
Beträffande frågeställningen om hur pumpningen av täkten påverkar brunnarna i området, så
framgår att det inte uppkommer någon försämring av uttagsmöjligheter i någon brunn i
omgivningarna. Den brunn som används för uttag till kommunal försörjning med färskvatten
påverkas tydligen inte på något sätt.
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Bergmaterialet på platsen (och området) är generellt jämförelsevis tätt, berggrunden har låg
hydraulisk konduktivitet. Den brunn som används för uttag av kommunalt vatten har kontakt
med en lokal, starkt vattenförande zon, vilket är ovanligt i denna slags berggrund. Kapaciteten
är 7.000 L/timme, vilket är markant högre än genomsnittet i området. SGU har i rapporten
“SkyTEM-undersökningar på Gotland, Rapport 136”, beskrivit att denna slags akvifer kan
förekomma i berggrunden på Gotland.

Den bergborrade brunnen på fastigheten Hangvar Snäckers 1:58 som används som
kommunal färskvattenbrunn
En bergborrad brunn på fastigheten Hangvar Snäckers 1:58 är cirka 15 meter djup och har nått
en lägre liggande akvifer, en vattenförande zon. Kapaciteten hos brunnen är cirka
7.000 L/timme. Zonen är uppenbarligen smal, vilket framgår av att ett närliggande borrhål i
stort sett inte ger något uttagbart vatten alls.
Markägare till fastigheten med brunnen är Slite Stenhuggeri AB. Brunnen har sedan mer än 20
år använts för kommunal färskvattenförsörjning, och har därmed status av kommunal
färskvattentäkt. Tekniska Förvaltningen inom region Gotland har föreslagit ett provisoriskt
vattenskyddsområde för denna brunn.
Något definitivt vattenskyddsområde är ännu inte beslutat. Ett sådant område skall vara indelat i
zoner med olika grad av restriktioner för verksamheter som kan påverka aktuell vattenförekomst
(Naturvårdsverkets handbok 2010:5). Utredningen av Norconsult AB tillför enligt vår
förhoppning en del underlag för bedömning av infiltrationsområdet för den vattenförande zonen,
och därmed underlag för precisering av olika zoner inom skyddsområdet.

Avrinning och vatten i marken
Berggrunden har i huvudsak låg frekvens av sprickor, och har därför låg hydraulisk
konduktivitet och transmissivitet, vilket framgår av den beskrivna undersökningen av
Norconsult AB. Närområdet till täkten är därför ett utpräglat avrinningsområde.
Grundvattnets rörelse i marken sker främst i moränlagret på berget, och också i ytliga sprickor,
vilka förstärkts av vittring. Detta ytliga grundvatten i området rör sig mot öster ner mot en
bevattningsdamm 350 meter öster om täkten. Dammen ligger cirka 1 meter lägre än
vattenspegeln i täktdammen på Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63. Markens lutning mot öster är 3
- 6 promille.
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I berggrunden finns uppenbarligen partier av i praktiken närmast tätt berg, där endast en mindre
volym vatten kan rinna fram i sprickorna. Tydligen finns också lager / sprickzoner med markant
grundvattenföring. Berggrunden uppvisar alltså skilda akviferer, grundvattenmagasin. Det vore
därför en förenkling att ange en enhetlig grundvattennivå i området. I fall pumpning inte sker i
stenbrottet nås en stabil vattennivå några meter under mark, på nivån + 11 meter eller något
högre. Det vore dock en förenkling att beskriva denna nivå som en grundvattennivå annat än
helt lokalt.

Nuvarande täkt
Översiktskartan från Metrias terrängkarta dokumenterar situationen i ett tidigare skede av
täktverksamheten. Sedan denna situation har täkten utvidgats mot söder och har nu en area av
cirka 5.500 m2.
Täkten utgör ett schakt som normalt är vattenfyllt. Partier av täkten är grunda, med täktbotten
nära den stabila vattennivån. Söder om täkten finns ytor som används för uppläggning,
uppställning av fordon, etc.
Inför en säsong med brytning pumpas vatten i täkten bort under några veckor.

3. Planerad verksamhet
Planering av täkten
Det område inom vilken brytning ansöks är knappt 20.000 m2 stort. Inom detta område sker
brytning där som berget har gynnsamma egenskaper. Brytning sker således inom endast en del
av området, men det går nu inte att förutsäga den mer exakta utformningen av denna brytning.
Det område som kan krävas för uttag av den mängd material som ansöks, är c. 10.000 m2. Det
sammantagna område som utgör täktsjö efter den genomförda verksamheten, är därmed
c. 15.000 m2. Arean 20.000 m2 är därför inte den areal som kommer att brytas, utan ytan anger
en ram, och brytning sker inte utanför denna ram. Inom ramen sker brytning av en andel av
ytan.
Täkten utvidgas mot öster, söder och väster till att bli c. 15.000 m2 stor, jämför
Exploateringsplanen.
Brytddjup ansöks ner till + 6,5 meter, men i huvudsak sker inte brytning djupare än till nivån
+ 7,0 meter.
Totalt volym ansökt berg utgör 56.000 m3, motsvarande cirka 150.000 ton bergmaterial.
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Planerad verksamhet - naturstensproduktion
Losstagning av bergmaterial sker i kampanjer om cirka fyra sammanhängande veckor. Under ett
år bedrivs vanligen inte fler än två kampanjer. Under en period på sommaren, från 15 maj till 15
augusti, bedrivs i vart fall ingen verksamhet med produktion.
Inför en kampanj måste en del av vattnet i täkten pumpas bort. Det leds ner till en sänka (ett
äldre dräneringsdike) öster om täktområdet. Vattnet rinner sedan mot den bevattningsdamm som
ligger öster om verksamhetsområdet. Pumpningen pågår några veckor.
Losstagning sker med sågning; linsågning och klingsågning. I reguljär produktion sker ingen
borrning.
Vid sågning sker kylning med vatten. Vattnet pumpas upp till sågarna från vattensamlingen på
bottnen av schaktet, och får sedan rinna tillbaka ner i täktschaktet. Det slam som uppkommer
vid sågningen kommer därefter att sedimentera på täktschaktets botten.
Vid pumpning inför en kampanj sänks vattennivån minst 3 meter, så att en vattensamling
kvarstår på bottnen av täkten, med ett vattendjup av minst en halv meter.
Maskinerna som driver sågarna står på den högsta pallen i täkten, som ligger någon meter under
nivån för omgivande mark. Klingan till klingsågen har en diameter av 2,7 meter.
Maskinerna drivs med el från en dieseldriven generator.
Hela bergblock som tagits loss fraktas till vu:s fabrik i Slite, och bearbetas där till produkter av
natursten. Reststen (spill i form av oanvändbart bergmaterial) uppkommer endast underordnat.
Vid utvidgning sker avbaning. Jordmaterialet grävs upp med grävmaskin och läggs i upplag för
senare användning vid efterbehandling.
Arbetsmoment i verksamheten är sågning, interna transporter, upplastning för borttransport,
samt pumpning.

Energi
Energiförsörjning sker med ett dieseldrivet elverk. Rörliga maskiner drivs med dieselolja.
Dieselolja förvaras i en säkerhetsgodkänd tank inom arbetsplanen söder om täkten.
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Tankning sker på särskilt iordningställd yta intill dieseltanken. Vid tankning vidtas särskilda
skyddsåtgärder så att föroreningar förhindras från eventuella spill av olja.

Maskiner
Maskiner i verksamheten är: en hjullastare, en dieseldriven generator, linsågar, en klingsåg och
en pump. Vid enstaka tillfällen används också en grävmaskin.
Rörliga maskiner parkeras intill dieseltanken på hårdgjord yta.

Transporter
Interna transporter
Interna transporter av material sker med hjullastare.

Externa transporter
Omfattningen av externa transporter av naturstensprodukter är drygt 300 per år, med en lastbil
som fraktar 16 ton.
Transporter kan ske hela året under tillåten arbetstid.

Vattenverksamhet
Inför en kampanj pumpas vatten bort från täkten. Vattnet leds till ett befintligt dike öster om
täkten, och rinner i detta dike österut till en bevattningsdamm (jfr Översiktskartan).
Pumpning sker under några veckor inför en planerad kampanj.
Vatten kommer att pumpas i kampanjer. I flertalet kampanjer understiger volymen 40.000 m3.
Maximalt kommer en pumpningskampanj att omfatta cirka 65.000 m3.
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Utvinningsavfall
Bergmjöl från sågningen följer som slam med kylvattnet ner i vattensamlingen i schaktet, och
sedimenterar på bottnen. Därmed krävs inget särskilt omhändertagande av detta.

4. Omfattning av verksamheten
Årlig losstagning blir maximalt 5.000 ton.
Ansökt tidsperiod är 30 år, t.o.m. 2048-12-31.
Ansökan planeras för maximalt 1.900 m3 eller 5.000 ton bergmaterial per år, totalt 57.000 m3
eller 154.000 ton under hela verksamhetstiden.
Frakter av naturstensprodukter har en omfattning av cirka 300 per år.
Arbetstider är vardagar 07-16. Arbetet sker i kampanjer om cirka en månad. Verksamhet med
losstagning förläggs till vår/höst/vinter. Någon verksamhet sker i vart fall inte under tre månader
på sommaren, mellan 15:e maj och 15:e augusti.
Vatten kommer att pumpas i kampanjer. I flertalet kampanjer understiger volymen 40.000 m3.
Maximalt kommer en pumpningskampanj att omfatta cirka 65.000 m3.

5. Produkter
Produkterna utgör råblock av natursten. All natursten som produceras i täkten används sedan för
vidare bearbetning i vu:s fabrik i Slite.
Bergmaterialet utgör kalksten som är kemiskt inert. Densiteten är 2,7 ton/m3.

6. Efterbehandling
Täkten lämnas som en täktdamm. Täktens raka sidor kvarlämnas i oförändrat skick. Stenbrottet
kommer att vattenfyllas av nederbördsvatten och ytligt grundvatten när pumpningen upphör.
Det tar några månader för att en stabil vattenyta skall etableras.
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Schaktmassor läggs över arbetsplaner och kan också läggas som en flack kulle som senare
kommer att täckas av vegetation.

7. Miljöeffekter
Täktsverksamhet medför miljöeffekter i form av ett svagt buller från sågningen samt
maskinarbete i täkten. Lokalt uppkommer också damning vid interna transporter.

Buller
Buller från verksamheten bedöms väl innehålla de begränsningsvärden som rekommenderas av
Naturvårdsverket för extern industri.

Damning
Damning förblir en lokal effekt med underordnad påverkan på omgivningen.

Transporter
Transporter ger upphov till viss miljöpåverkan men antalet transporter är mycket begränsat.

Naturvärden
Verksamhet har bedrivits länge, och har tydligen varit förenlig med områdets karaktär av
lämplig biotop för de rödlistade arter som beskrivs förekomma i området (se avsnitt 2).
Vatten
Grundvattnet i berggrunden bedöms förekomma i akviferer som är åtskilda från varandra.
Täktschaktet ligger i ett jämförelsevis tätt parti av berggrunden, i vilket kommunikation med
akviferer i omgivningarna är starkt begränsat. Pumpningen bedöms därför inte påverka
grundvattnets nivå utanför ett närområde.
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Verksamheten innebär ingen risk för förorening av mark- eller grundvattnet i kemiskt avseende.
Verksamheten innebär årligen bortledande av många tusen m3 vatten till en bevattningsdamm.
Bortledandet sker till ett område som troligen utgör ett infiltrationsområde i berggrunden.
Denna verksamhet medför i så fall tillförsel av vatten till en lokal akvifer i berggrunden, vilket
kan gynna möjligheterna till uttag av grundvatten i denna akvifer.

8. Behovet av verksamheten
Brytningen gäller råvara för vidare bearbetning på Gotland. Den utbrutna råvaran är en viktig
förutsättning för verksamheten vid Slite Stenhuggeri AB. Företaget är en större arbetsgivare på
orten.

9. Lokalisering, utformning
Lokaliseringen av brytningen i Hangvar Snäckers till just den aktuella platsen beror på
förekomsten där av en etablerad täkt i den unika bergarten, nämligen kalksten av typen
Kappelshamn.
Utformningen av täkten är den mest rationella med de förutsättningar som föreligger.

10. Planerad MKB
MKB kommer att redovisas enligt länsstyrelsens på Gotland instruktion: Att söka tillstånd enligt
Miljöbalken, 2014-05-21, kompletterad i enlighet med den revidering av Miljöbalken som
träder i kraft 2018-01-01.
------------------------------------------------Bilagor: Översiktskarta
Exploateringsplan
Göteborg 2017-12-12, enligt uppdrag
Stellan Ahlin
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Översiktskarta. Samråd 2017-12-12 om täktverksamhet på Hangvar Snäckers 1:58 och
1:63, Gotlands kommun
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Planerad ansökan om utvidgning av täkten på Snäckers 1:58 och 1:63, Gotland.
Underlag Metrias fastighetskarta. 2017-12-06
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Tekniska nämnden

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

•

Tekniska Nämnden godkänner rapporten och överlämnar den till
Budgetberedningen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen förvaltar genom Fastighetsförvaltningsavdelningen
Hemsebadet. Tidigare erfarenheter från Romabadet visar att vi behöver göra aktiva
investeringar och reparationer förutom sedvanligt underhåll för att säkerställa en
långsiktig användning av badet.
Den tuffa miljön som finns i våra badhus kräver stora investeringar för att
vidmakthålla funktionen. Under våren 2017 fick RSF, KFF och TKF i uppdrag att
återkomma med en statusrapport på Regionens sim- och ishallar, resultatet av denna
rapport visar att en fördjupad studie på Hemsebadet behövdes göra. Under hösten
genomfördes en sådan studie med perspektivet att badet skulle vara i drift i 10-år och
50-år. Resultatet visar att de stora huvudinstallationerna, ventilation och vattenrening
är de mest kritiska systemen som behöver bytas ut för att klara en drift i ytterligare 10
år. Om man väljer att utföra dessa åtgärder blir resultatet, att livslängden på de nya
installationerna blir mellan 15-25 år.
Följande åtgärder måste genomföras för att klara driften ytterligare 10 år.
Ny vattenreningen och återvinning spolvattnet ca 11 miljoner kr
Utbyte av ventilation ca 1,9 miljoner kr.
Ny klortillverkning ca 1 miljon kr.
Ventilationsbytet och ny klortillverkning kräver en tillbyggnad på ca 60 m² ca 1,5
miljoner.
Förutom dessa investeringar behöver ett antal underhållsåtgärder utföras på både
bassäng och byggnadsstomme.
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Ärendebeskrivning

I ärende RS 2017/745, fick Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att
till budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas
samtidigt som investeringar för upprustning måste göras.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har därför gett Projektavdelningen i uppdrag att ta
fram en förstudie som ska utmynna i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innehåller
åtgärder för att bibehålla Hemsebadet i dels ett 10-årsperspektiv och ett 50årsperspektiv.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Den åtgärdsplan som är framtagen av Projektavdelningen innehåller åtgärder för att
säkerställa Hemsebadets funktion under en period av 10 år. Att bibehålla funktionen
i 50 år innebär att befintligt badhus rivs och ett nytt byggs.
De åtgärder som krävs bygger dels på brister i konstruktion, installationer som fallit
för åldersstrecket, underhåll samt arbetsmiljömässiga skäl.
Åtgärder som behöver utföras inom en tioårsperiod för att säkerställa driften.
Tekniska installationer som behöver bytas kommer ha en livslängd som överstiger 10
år. Livslängden på dessa installationer beräknas till 15-25 år. Dock så är vissa av dessa
så som Ventilationsaggregat 4 i så dåligt skick att det behöver bytas per omgående.
Vattenreningen till 25-metersbassängen och bubbelpoolen är av en gammal metod
som innebär moment som därför av arbetsmiljöskäl behöver bytas ut.
25-metersbassängen samt barnbassängen behöver ses över. Kakel behöver avlägsnas
då sättmaterialet har lösts upp vilket innebär att kakelplattorna lossnar. Istället för att
sätta i en stålbassäng så kan man med andra metoder säkerställa bassängens funktion.
I övrigt behövs det göras ingrepp i konstruktionen då höjt flöde på avrinningen
behövs till den nya vattenreningsanläggningen.
I övrigt bör man följa CBI Betonginstitutet AB rapport 5P00736.
Detta innebär att åtgärda de problem med betongkassunen som konstaterats samt
lägga upp en plan för uppföljning enligt rekommendation vart 3:e år.
Konstruktionsdelar i byggnadskroppen behöver inspekteras djupare och åtgärdas om
de innebär att fara för byggnadens planerade livslängd.
I övrigt ska befintlig underhållsplan följas för övriga ytor i byggnaden, så som
omklädningsrum, duschar, tak, ytskikt, elinstallationer, VVS, etc.

Beslutsunderlag

Handlingar:
RS 2017/745
TN 2018/171 Förstudie till åtgärdsplan. Ahlsénarkitekterna
Rapport 5P00736. CBI Betonginstitutet AB
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Regionfullmäktige 2017-11-20

Protokoll

Rf § 209

Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar
RS 2017/745

- Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19, § 47
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-20
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 272

Regionfullmäktiges beslut


Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen ska
innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt som investeringar för
upprustning måste göras.

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim - och ishallar.
Rapporten behandlar Visby ishall, Hemse ishall, Slite ishall, Solbergabadet, Hemsebadet
samt Kustparksbadet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att rapporten godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att rapporten godkänns och att regionstyrelseförvaltningen får
i uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Direktivet
ska innefatta hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och
tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål samt ska tas fram i bred dialog med
allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper. Uppdraget ges under
förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas.
Regionstyrelsen har föreslagit att regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt
som investeringar för upprustning måste göras.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S) och Robin Storm (M).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-11-20

Protokoll

Rf § 209 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Försörjning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3749
Datum

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Remiss - Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Bakgrunden till denna information är Näringsdepartementets remitterade
promemoria, som primärt rör implementeringen av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/352, allmänt benämnd Hamnförordningen, som kommer att
träda i kraft i samtliga medlemsländer den 24 mars 2019.
Som en del av uppdraget har utredaren alltså haft att föreslå de
författningsändringar som kan anses nödvändiga för att hamnförordningen ska
kunna tillämpas på svenska förhållanden.
Därutöver har medlemsländerna haft att ta ställning till hur man ska agera i de
frågor där hamnförordningens konstruktion ger utrymme för respektive land att
exempelvis utöka tillämpbarheten eller göra vissa undantag.
Då hamnförordningen också berör förhållanden som gäller ansvarsfördelningen
mellan olika parter för farleder och hamnar har man också sett det som nödvändigt
att i utredningen försöka belysa hur denna bör se ut och komma med
rekommendationer till uppdaterad lagstiftning på detta område.
Därtill förekommer rekommendationer till smärre förändringar i annan
lagstiftning.
Sammantaget har Näringsdepartementets utredning således tagit fram förslag på
såväl helt ny lagstiftning, kopplad direkt till Hamnförordningen, som förändringar
av existerande lagstiftning.
Konkret handlar det framförallt om en ny lag som ersätter den tidigare lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn, samt vissa ändringar i sjötrafikförordningen (1986:300).
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Ärendebeskrivning

Syftet med hamnförordningen, vilket också beskrivs i promemorian, är “att
förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten och
effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer som nyttjar hamnen.”
Att man från Europaparlamentets och rådets sida valt att gå fram med ny
lagstiftning på det här området har till stor del att göra med förhållanden i andra
medlemsländer än Sverige, där det funnits ett större behov av att öka transparens
och motverka snedvriden konkurrens.
Sveriges Hamnar, branschorganisationen som representerar samtliga av Sveriges
allmänna hamnar, ställer sig bakom intentionen i förordningen och välkomnar ett
regelverk som bidrar till rättvisa konkurrensvillkor mellan Europas hamnar
“Införandet av hamnförordningen medför inte annat än marginella administrativa
och ekonomiska kostnader för myndigheterna och näringslivet.”
I samtliga hamnförvaltningar eller bolag där kommunen har ett bestämmande
inflytande är det nämligen i praktiken så att dessa är underställda de olika
upphandlingslagarna.
Det understryks också att hamnförordningen är av konkurrensrättslig karaktär med
nära koppling till upphandlingsreglerna vilka alltså de flesta svenska hamnar har
att rätta sig efter även med nuvarande lagstiftning.
Även kravet på transparent bokföring och redovisning ligger väl i nivå med vad
som redan idag förväntas av kommunalt ägda bolag.
I promemorian redogörs också för att hamnledningen i undantagsfall kan begränsa
antalet leverantörer eller att hamnen själv tillhandahåller tjänsten ifråga. Detta är
av stor vikt för de hamnar som har bristande geografiska förutsättningar för ett
brett konkurrensförhållande.
Det är mycket värdefullt att det i anslutning till förordningen görs en översyn av
allmänna hamnar och farleder och att denna översyn även rör den viktiga frågan
om hur gränsdragningen mellan hamnar och farleder för allmän samfärdsel bör
dras för att åstadkomma ett välbalanserat ansvarsförhållande mellan Sjöfartsverket
och respektive hamn.
Bedömning

Sveriges Hamnar instämmer med Näringsdepartementets bedömning att
införandet av Hamnförordningen kommer att få relativt små konsekvenser för de
flesta svenska hamnar.
TKF, hamnavdelning, gör ingen annan bedömning vad det gäller Region Gotlands
allmänna hamnar.
Förvaltningen bedömning är således att något enskilt yttrande inte skall upprättas
utan att Sveriges Hamnars generella yttrande är fullgott och att tekniska nämnden
skall informeras om ärendet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02
Remiss och PM 2017-12-21
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Vissa farleds- och hamnfrågor

Promemoria utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet
Docent Johan Schelin
Juridiska institutionen
Stockholms universitet
2017-11-30
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Promemorians huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar
(hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019.
Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom
lag i Sverige. Det övergripande syftet med förordningen är att
förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra
kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer
som nyttjar hamnen. Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet
att företa vissa nationella anpassningar beträffande tillämpningen av
denna. Det gäller bland annat förordningens tillämpning på andra
hamnar än de som ingår i det transeuropeiska transportnätverket.
Vidare krävs viss kompletterande lagstiftning avseende tillsyn och
sanktioner. I promemorian föreslås att det införs en lag med
kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.
Det framstår även som oklart idag vilket ansvar farledshållare
och hamninnehavare har avseende ordnande och underhåll av
framförallt allmänna farleder och allmänna hamnar med avseende
på sjösäkerheten. I avsikt att åtgärda det problemet föreslås en ny
lag om allmänna farleder och allmänna hamnar. Lagen är tänkt att
ersätta den nuvarande lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Vidare föreslås
vissa ändringar i sjötrafikförordningen (1986:300).
Utöver detta föreslås också vissa följdändringar i andra författningar.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag (0000:000) med kompletterande
bestämmelser till hamnförordningen

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Tillämpningsområde
1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell tillsyn i hamnar
(hamnförordningen).
Överprövning av tilldelning av hamntjänster
2 § Efter ansökan av en hamntjänsteleverantör som anser sig ha
lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva
1. ett förfarande avseende rätten att tillhandahålla en hamntjänst,
2. giltigheten av ett avtal eller en överenskommelse om
tillhandahållande av hamntjänster.
3 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt
inom vars domkrets hamnen är belägen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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4 § En ansökan om överprövning ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet eller överenskommelsen slöts.
5 § Om hamnledningen brutit mot de grundläggande principerna i
artiklarna 3–9 i hamnförordningen och detta har medfört att hamntjänsteleverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att förfarandet ska göras om eller avslutas först sedan
rättelse har gjorts. Rätten kan i sådana fall även besluta att ett avtal
eller en överenskommelse är ogiltig.
Om det motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse,
kan rätten besluta att avtalet eller överenskommelsen helt eller
delvis ska bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet är
uppfyllda. Avtalets eller överenskommelsens bestånd kan begränsas
till viss tid.
Skadestånd
6 § En hamnledning som inte har följt art. 3–9 i hamnförordningen
ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en
hamntjänsteleverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en hamntjänsteleverantör för att förbereda och delta i tilldelningsförfarandet om åsidosättandet av bestämmelserna i förordningen
har menligt påverkat leverantörens möjligheter att få leverera
hamntjänsten.
7 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol i den
domkrets inom vars område hamnen är belägen inom ett år från
den tidpunkt då förfarandet avseende tilldelningen av hamntjänsten
avslutades eller då avtalet eller överenskommelsen förklarades
ogiltig enligt 5 § genom beslut som har fått laga kraft. Väcks inte
talan i tid är rätten till skadestånd förlorad.
Överprövning av vissa hamnavgifter
8 § Efter ansökan av en hamnanvändare som anser sig ha lidit eller
kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol
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överpröva beräkningsgrunden för sådana hamnavgifter som avses i
artikel 12 i hamnförordningen samt giltigheten av debiteringen av
dessa.
9 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt
i vars domkrets hamnen är belägen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
10 § Står beräkningsgrunden i strid med artikel 12 i hamnförordningen ska rätten besluta om rättelse samt att felaktigt
debiterade belopp ska återbetalas.
Tillsyn
11 § Tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna i hamnförordningen följs.
12 § Tillsynsmyndigheten får från en hamnledning eller en
hamntjänsteleverantör inhämta den information och de handlingar
som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång eller något annat förhållande,
får informationen eller handlingarna inhämtas genom besök hos
hamnledningen eller hamntjänsteleverantören.
13 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva
tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en hamnledning
eller en hamntjänsteleverantör att lämna information, visa upp en
handling eller lämna över en kopia av handlingen. Föreläggandet får
förenas med vite.
14 § Tillsynsmyndigheten får förelägga en hamnledning eller
hamntjänsteleverantör att vidta de rättelser och andra åtgärder som
föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite.
15 § Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets hamnen är belägen. När ett
föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.
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Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bemyndigande
16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter enligt denna lag om tillsyn.
Övriga bestämmelser
17 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas
med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
1. Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
2. Denna lag ska inte tillämpas i fråga om tidsbegränsade
hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017.
3. I fråga om hamntjänstekontrakt som ingåtts före den 15
februari 2017 och som inte är tidsbegränsade eller har
motsvarande verkan, ska lagen tillämpas från och med den 1 juli
2025.

1.2

Förslag till
lag (0000:000) om allmänna farleder och
allmänna hamnar

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Allmänna farleder och hamnar
Inrättande och utvidgning av allmän farled eller allmän hamn
1 § En allmän farled eller allmän hamn får inrättas om farleden eller
hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln.
En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig
betydelse för
1) fiskerinäringen,
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2) annan näringsverksamhet, eller
3) fritidsbåtlivet och det behövs med hänsyn till sjösäkerheten.
Första och andra stycket gäller även i fråga om utvidgningar av
allmänna farleder eller allmänna hamnar.
2 § Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5
kap. 3 och 15 §§ miljöbalken tillämpas.
3 § I ett ärende enligt denna lag ska
1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.
26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap.
23–25 §§ har gjorts, om inte annat följer av undantagen i 6 kap. 23 §
andra stycket,
2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas
enligt 6 kap. 28–41, 44 och 45 §§ miljöbalken, om en betydande
miljöpåverkan kan antas,
3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47
§ miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande
miljöpåverkan inte kan antas,
4. den ansvariga myndigheten och berörda länsstyrelser
omfattas av de samråd som ska ske, och
5. det som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken om länsstyrelse ska
gälla den länsstyrelse inom vars område verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas.
Berörda
länsstyrelser
ska
ta
ställning
till
om
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.
miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta eller utvidga allmän
farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får inte överklagas.
I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och
yttranden beaktas.
4 § Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 3 § och 6
kap. miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag.
5 § Den ansvariga myndigheten ska med eget yttrande överlämna
prövningen av tillåtligheten av en allmän farled till regeringen för
prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma gäller om
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regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän hamn.
6 § Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän
farled ska tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser, säkerheten i
farleden eller i övrigt med hänsyn till allmänna intressen eller
enskild rätt får den ansvariga myndigheten meddela särskilda
föreskrifter avseende användningen av den allmänna farleden.
7 § En förteckning över allmänna farleder och allmänna hamnar ska
föras av den ansvariga myndigheten. I förteckningen ska uppgift
om farledshållaren och hamninnehavaren finnas. I förteckningen
ska anges vilka särskilda föreskrifter som gäller för en viss allmän
farled.
Avlysning av allmän farled och allmän hamn
8 § En allmän farled eller allmän hamn ska helt eller delvis avlysas
om
1. farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan
att säkerheten äventyras,
2. farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål, eller
3. farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål
tillgodoses.
I fråga om beslut om avlysning av allmän farled och allmän
hamn gäller 2–4 §§ denna lag.
Säkerheten i allmänna farleder och allmänna hamnar
9 § Farledshållaren svarar för att allmänna farleder ordnas och
underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten i farleden inte
äventyras. På samma sätt svarar hamninnehavaren för att
vattenområden inom den allmänna hamnen ordnas och underhålls
på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
10 § I de fall farledshållaren eller hamninnehavaren är någon annan
än staten ska den ansvariga myndigheten utöva tillsyn över att
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farledshållare och hamninnehavare uppfyller sina skyldigheter
enligt 9 §.
Andra myndigheter ska på begäran biträda den ansvariga
myndigheten i den utsträckning det behövs för fullgörande av
tillsynen.
11 § En farledshållare eller hamninnehavare ska lämna den
ansvariga myndigheten de upplysningar som den begär för sin
tillsyn. Den ansvariga myndigheten har även rätt att ta del av
samtliga handlingar som behövs för tillsynen i fråga. Ett föreläggande om att lämna upplysningar eller uppvisande av handling
får förenas med vite.
12 § Den ansvariga myndigheten får förelägga en farledshållare eller
hamninnehavare att vidta de rättelser och andra åtgärder som
föranleds av tillsynen. Om rättelserna eller åtgärderna inte företas
inom föreskriven tid får den ansvariga myndigheten låta vidta
rättelserna
eller
åtgärderna
på
farledshållarens
eller
hamninnehavarens bekostnad.
Överklagande
13 § Beslut enligt 1 och 8 §§ denna lag som har fattats av den
ansvariga myndigheten får överklagas hos regeringen.
14 § Beslut enligt 1 och 8 §§ denna lag får överklagas av en sådan
ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 §
miljöbalken.
15 § Den ansvariga myndighetens beslut enligt 11 och 12 §§ denna
lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Straff
16 § Den som uppsåtligen bryter mot en föreskrift som har
meddelats med stöd av 6 § denna lag döms till penningböter.

9

Bemyndiganden
17 § Beslut om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn fattas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Regeringen får föreskriva att beslutet
ska fattas i samråd med andra myndigheter.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer är
ansvarig myndighet enligt denna lag.
18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen över allmänna
farleder och allmänna hamnar samt om avgifter för sådan tillsyn.
19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om standard för och säkerhet i
allmänna farleder och vattenområden inom allmänna hamnar.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

1.3

Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:655) om vissa
avgifter i allmän hamn

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1981:655)
om vissa avgifter i allmän hamn
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Den som innehar en allmän
Ledningen för en allmän
hamn får ta ut avgifter, utan att hamn
som
omfattas
av
hamninnehavaren tillhörig kaj, Europaparlamentets och rådets
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brygga eller liknande anordning
inom hamnens område anlöps
eller nyttjas,
1. för fartyg som anlöper kaj,
brygga eller liknande anordning
som tillhör någon annan än
hamninnehavaren men som ligger
inom hamnens område,
2. för fartyg som passerar
hamnens vattenområde,
3. för gods som lastas eller
lossas över kaj, brygga eller
liknande anordning som tillhör
någon
annan
än
hamninnehavaren men som ligger
inom hamnens område.
Rätten att ta ut avgift enligt
första stycket 2. gäller endast
inom det område där trafiken
enligt vad sjöfartsverket fastställt
kan
anses
ha
nytta
av
hamninnehavarens anordningar
och tjänster. Ansökan om
fastställelse
görs
av
hamninnehavaren.

förordning (EU) 2017/352 av
den 15 februari 2017 om
inrättande av en ram för
tillhandahållande
av
hamntjänster och gemensamma
regler för finansiell tillsyn i
hamnar (hamnförordningen) ska
ta ut avgifter för nyttjande av
infrastruktur, anläggningar och
tjänster, inklusive de vattenvägar
som leder till den berörda
hamnen, samt för tillgång till
tjänster
för
hantering
av
passagerare
och
last
(hamninfrastrukturavgifter).
Ledningen
för
andra
allmänna hamnar än de som
omfattas av hamnförordningen
får ta ut sådana avgifter.

2§

I fråga om fartyg som passerar
hamnen tas avgift ut endast inom
det vattenområde där trafiken
enligt vad Sjöfartsverket fastställt
kan anses ha nytta av
hamninnehavarens anordningar
och tjänster. Ansökan om
fastställelse
av
sådant
vattenområde
görs
av
hamnledningen.
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Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.

1.4

Förslag till förordning (0000:000) med
kompletterande bestämmelser till
hamnförordningen

Regeringen föreskriver följande.
1 § Konkurrensverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (0000:000)
med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.
2 § Konkurrensverket får meddela ytterligare föreskrifter om
tillsynen över att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande
av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma
regler för finansiell tillsyn i hamnar (hamnförordningen) följs.
Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.

1.5

Förslag till förordning (0000:000) om allmänna
farleder och allmänna hamnar

Regeringen föreskriver följande.
1 § Sjöfartsverket beslutar efter samråd med Transportstyrelsen om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn enligt 1 och 8 §§ lagen (0000:000) om allmänna farleder och
hamnar.
2 § Sjöfartsverket är ansvarig myndighet enligt lagen (0000:000)
om allmänna farleder och hamnar.
3 § När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller
allmän hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 §
miljöbalken, ska verket i sitt yttrande enligt 5 § lagen (0000:000)
om allmänna farleder och allmänna hamnar bland annat lämna de
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uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs samt uppgift om de
samråd som skett enligt 6 kap. miljöbalken. Även i övrigt ansvarar
Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens
prövning.
4 § Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn
över allmänna farleder och allmänna hamnar samt om avgifter för
sådan tillsyn.
5 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
standard för och säkerhet i allmänna farleder och vattenområden
inom allmänna hamnar.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:898) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

1.6

Förslag till förordning om ändring i
sjötrafikförordningen (1986:300)

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2, 3, 4 och 6 §§ och 5 kap. 4 §
sjötrafikförordningen (1986:300) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

2 §1
Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 §
får inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon
1

Senaste lydelse 2008:1285.
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utan tillstånd. Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras,
flyttas eller dras in utan tillstånd.
Frågor om tillstånd enligt
Frågor om tillstånd enligt
första
stycket
prövas
av första
stycket
prövas
av
Transportstyrelsen efter samråd Sjöfartsverket efter samråd med
med Sjöfartsverket. Ett tillstånd Transportstyrelsen. Ett tillstånd
får förenas med villkor. I fråga får förenas med villkor. I fråga
om radiofyrar eller andra om radiofyrar eller andra
säkerhetsanordningar
med säkerhetsanordningar
med
radiosändare finns bestämmelser radiosändare finns bestämmelser
i
lagen
(2003:389)
om i
lagen
(2003:389)
om
elektronisk kommunikation och elektronisk kommunikation och
i förordningen (2003:396) om i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation.
elektronisk kommunikation.
Transportstyrelsen får efter
Sjöfartsverket får efter samråd
Transportstyrelsen
samråd
med
Sjöfartsverket med
föreskriva att tillstånd för föreskriva att tillstånd för
inrättande, ändring, flyttning inrättande, ändring, flyttning
eller
indragning
av eller
indragning
av
säkerhetsanordningar
inte säkerhetsanordningar
inte
behövs i ett visst område eller behövs i ett visst område eller
för
en
viss
typ
av för
en
viss
typ
av
säkerhetsanordningar.
säkerhetsanordningar.

Den som inrättar eller
övertar en säkerhetsanordning
skall underhålla och betjäna
anordningen
på
ett
tillfredsställande sätt.
Transportstyrelsen
utövar
tillsyn
över
säkerhetsanordningar i den mån
tillsynen inte ankommer på
någon annan.
2

3 §2

Den som inrättar eller
övertar en säkerhetsanordning
ska underhålla och betjäna
anordningen
på
ett
tillfredsställande sätt.
Sjöfartsverket utövar tillsyn
över säkerhetsanordningar i den
mån tillsynen inte ankommer
på någon annan.

Senaste lydelse 2008:1285.
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Om en säkerhetsanordning
är bristfällig eller vilseledande
och rättelse inte omedelbart
sker efter tillsägelse hos den
underhållsskyldige eller denne
inte kan anträffas omedelbart,
får Transportstyrelsen på den
underhållsskyldiges bekostnad
undanröja anordningen eller
föranstalta om rättelse.
Om Transportstyrelsen finner
att det i Sveriges sjöterritorium
har anordnats belysning eller
något annat som kan vilseleda
sjöfarande, skall styrelsen anmäla
förhållandet till länsstyrelsen,
om anordningen inte genast kan
undanröjas. Länsstyrelsen skall
meddela de föreskrifter som
behövs för att anordningen
snarast möjligt skall undanröjas.
Länsstyrelsen får då förelägga
vite.
Om Transportstyrelsen finner
att det i Sveriges ekonomiska
zon har anordnats belysning
eller något annat som kan
vilseleda
sjöfarande,
skall
styrelsen meddela de föreskrifter
som behövs för att anordningen
skall
undanröjas.
Transportstyrelsen
får
då
förelägga vite.

4 §3

Om en säkerhetsanordning
är bristfällig eller vilseledande
och rättelse inte omedelbart
sker efter tillsägelse hos den
underhållsskyldige eller denne
inte kan anträffas omedelbart,
får Sjöfartsverket på den
underhållsskyldiges bekostnad
undanröja anordningen eller
föranstalta om rättelse.
Om Sjöfartsverket finner att
det i Sveriges sjöterritorium har
anordnats belysning eller något
annat som kan vilseleda
sjöfarande, ska verket anmäla
förhållandet till länsstyrelsen,
om anordningen inte genast kan
undanröjas. Länsstyrelsen ska
meddela de föreskrifter som
behövs för att anordningen
snarast möjligt ska undanröjas.
Länsstyrelsen får då förelägga
vite.
Om Sjöfartsverket finner att
det i Sveriges ekonomiska zon
har anordnats belysning eller
något annat som kan vilseleda
sjöfarande, ska verket meddela
de föreskrifter som behövs för
att anordningen ska undanröjas.
Sjöfartsverket får då förelägga
vite.

6 §4
3

Senaste lydelse 2008:1285.
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Den som med eller utan
skuld medverkat i en händelse
som lett till att en fyr, ett
sjömärke eller någon annan
säkerhetsanordning har skadats
eller rubbats är skyldig att
anmäla det inträffade till
befattningshavare
vid
Sjöfartsverket eller till någon
annan
som
svarar
för
anordningen. Sjöfartsverket ska
snarast
informera
Transportstyrelsen
om
det
inträffade.

Den som med eller utan
skuld medverkat i en händelse
som lett till att en fyr, ett
sjömärke eller någon annan
säkerhetsanordning har skadats
eller rubbats är skyldig att
anmäla det inträffade till
befattningshavare
vid
Sjöfartsverket eller till någon
annan
som
svarar
för
anordningen.

5 kap.
4 §5
Transportstyrelsen
får
Sjöfartsverket
och
meddela
föreskrifter
om Transportstyrelsen får meddela
avgifter för styrelsens tillsyn och föreskrifter om avgifter för
ärendehandläggning
enligt verkets respektive styrelsens
denna förordning och enligt tillsyn och ärendehandläggning
föreskrifter som har meddelats enligt denna förordning och
med stöd av förordningen. enligt föreskrifter som har
Avgifter för ärenden om meddelats
med
stöd
av
sjösäkerhetsanordningar
får förordningen. Avgifter för
bestämmas
upp
till
full ärenden
om
kostnadstäckning.
sjösäkerhetsanordningar
får
bestämmas
upp
till
full
kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
4
5

Senaste lydelse 2008:1285.
Senaste lydelse 2017:604.
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2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
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2

Uppdraget

2.1

Uppdraget

Den 1 maj 2017 träffades en överenskommelse mellan Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Stockholms universitet om
en utredning rörande kompletterade lagstiftning till hamnförordningen samt en översyn av regelverket avseende farleder och
hamnar (N2017/03200/SUBT). Universitetet uppdrog sedan åt
docenten i civilrätt, tillika föreståndaren för Axel Ax:son Johnsons
institut för sjö- och transporträtt vid Juridiska fakulteten, Johan
Schelin, att utreda dessa frågor.
Utredaren uppdrogs att lämna förslag till de författningsändringar som är nödvändiga för att hamnförordningen ska kunna
tillämpas i praktiken. Utredaren skulle även analysera de
valmöjligheter som förordningen ger att nationellt ändra
tillämpningsområdet, besluta om undantag och göra andra
nationella anpassningar i de fall förordningen uttryckligen ger en
sådan möjlighet. I tillägg till detta skulle utredaren analysera om
svensk rätt i övrigt står i överensstämmelse med förordningen och i
förekommande fall föreslå de författningsändringar som är
nödvändiga för att svensk rätt ska göra detta.
Utredaren skulle också belysa hur ansvaret för farleder och
hamnar bör vara fördelat mellan staten och hamnägaren då
förordningen i vissa delar är relaterad till den rättsliga rådigheten i
vattenområden som finns inom och i närhet av ett hamnområde.
Slutligen skulle utredaren göra en konsekvensutredning av
lämnade författningsförslag och belysa effekterna av dessa i
enlighet med 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I konsekvensutredningen skulle
redovisas och beräknas hur de administrativa kostnaderna för
företag förändras till följd av förslagen och om möjligt även för
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berörda myndigheter, kommuner och det allmänna i övrigt.
Utredaren skulle även bedöma och redovisa förslagens eventuella
konsekvenser av betydelse för miljö och jämställdhet.
Inom ramen för arbetet skulle utredaren samråda med Regelrådet samt övriga berörda aktörer och myndigheter. Uppdraget
skulle redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 november 2017.

2.2

Utredningens arbete

Arbetet med utredningen har bedrivits under perioden 1 maj–30
november 2017. Under utredningsarbetet har utredaren samrått
med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket samt branschorganisationen
Sveriges Hamnar rörande de författningsförslag som lämnas i
promemorian. Av tidsskäl har det inte varit möjligt att under
utredningen samråda med Regelrådet. Utredaren har istället
bedömt att detta får hanteras inom ramen för remitteringen av
promemorian.
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3

Hamnförordningen

3.1

Allmänt om hamnförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar
(hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019.
Förordningen kommer då att gälla såsom lag i Sverige.
Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla
tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra
kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer
som nyttjar hamnen. En sådan utveckling kan bland annat
förväntas tillskapa en bättre konkurrenssituation för närsjöfarten
samt främja en bättre integration mellan å ena sidan sjötransporter
och å andra sidan transporter på järnväg, inre vattenvägar och väg. I
förlängningen väntas detta bidra till lägre transportkostnader och
ett gynnsammare investeringsklimat inom transport- och
logistiksektorn. I ett svenskt perspektiv överensstämmer syftet väl
med den allmänna transportpolitiken där regeringens strävan är att
inte minst av miljöskäl minska transporterna på väg till förmån för
närsjöfarten. Ett led i strävan att underlätta miljömässigt hållbara
transporter är också att bidra till utvecklingen av så kallade
kombiterminaler för omlastning av gods från ett transportslag till
ett annat.
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3.2

Förordningens tillämpningsområde

3.2.1

Vissa kusthamnar

Bedömning: Sverige bör avstå från möjligheten att utvidga hamnförordningens tillämpningsområde till att omfatta även andra
svenska kusthamnar än de som ingår i det transeuropeiska
transportnätet.
Enligt art. 1.4 hamnförordningen ska förordningen tillämpas på
kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet enligt
förteckningen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010. Till det
transeuropeiska transportnätet hör enligt bilaga II i förordningen
1315/2013 de svenska kusthamnarna i Gävle, Göteborg,
Grisslehamn, Halmstad, Helsingborg, Kapellskär, Karlshamn,
Karlskrona, Köping, Luleå, Malmö, Norrköping, Oskarshamn,
Oxelösund, Stenungsund, Stockholm (inklusive Nynäshamn),
Strömstad, Sundsvall, Trelleborg, Umeå, Varberg, Västerås, Visby
och Ystad. 1
I art. 1.6 hamnförordningen föreskrivs dock att medlemsstaterna även kan besluta att tillämpa förordningen på andra
kusthamnar än de som ingår i det transeuropeiska transportnätet.
Ett sådant beslut ska anmälas till kommissionen. Bestämmelserna i
hamnförordningen bedöms emellertid inte påverka konkurrensen
mellan olika hamnar i Sverige. Med undantag för industrihamnarna
utgör driften av de svenska hamnarna huvudsakligen en kommunal
angelägenhet. Hamnarna drivs med något undantag antingen av
kommunalt ägda hamnbolag eller direkt av de kommunala hamnförvaltningarna. Det innebär att såväl kommunerna som de
kommunalt ägda hamnbolagen redan idag är underlagda tillämpliga
bestämmelser om offentlig upphandling samt om statsstöd. Enligt
art. 1.7 hamnförordningen gäller att förordningen inte påverkar
1
Det bör observeras att som kusthamnar räknas i det här avseendet även insjöhamnar som
Köping och Västerås vilka kan nås med havsgående fartyg.
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tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU. Dessa direktiv har i
svensk rätt genomförts genom lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner. Kommunala hamnförvaltningar och hamnbolag i
vilka kommunen har ett bestämmande inflytande omfattas av
bestämmelserna om upphandling i dessa lagar. Samtidigt föreskrivs
i art. 10 hamnförordningen att bestämmelserna i kapitel II om
tillhandahållande av hamntjänster (art. 3–9) samt övergångsbestämmelsen i art. 21 inte ska tillämpas på lasthanteringstjänster, passagerartjänster eller lotsning. I praktiken betyder detta att när en
kommunal hamnförvaltning eller ett kommunalt hamnbolag som
också utgör hamnledning väljer att lägga ut lasthanteringen,
passagerartjänster eller lotsning på entreprenad kommer frågan om
organisering av hamntjänsterna, minimikraven för tillhandahållandet, antalet hamntjänsteleverantörer och andra villkor för
tillhandahållandet av hamntjänsterna samt anbudsförfarandet att
uteslutande regleras av tillämpliga bestämmelser om upphandling.
Beträffande koncessionsförfarande och arrendeavtal där den
kommunala hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget
enbart agerar i egenskap av markägare gäller som behandlas i
följande avsnitt att hamnförordningen inte är tillämplig eftersom
hamnförvaltningen eller hamnbolaget här inte kan anses utgöra
hamnledning. Vidare måste såväl kommunerna som de kommunalt
ägda hamnbolagen redan idag följa de allmänna bestämmelserna om
och principerna för ekonomisk redovisning och bokföring med de
krav på transparens avseende intäkter och kostnader som återfinns
där. Även fråga om mer specifika bestämmelser som exempelvis
kravet på samråd i art. 15 hamnförordningen bedöms de praktiska
effekterna av införandet av sådana bestämmelser vara mycket små. I
fråga om samråd får det antas att redan utan sådana bestämmelser
den hamn som önskar vidta väsentliga ändringar avseende avgiftsstrukturen eller driften av hamnen informerar och diskuterar med
berörda parter om detta. De reella effekterna avseende
konkurrensen mellan de svenska hamnar som direkt omfattas av
hamnförordningen och de som inte gör detta framstår därmed som
obetydliga.
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Det framstår vidare som svårt att finna en lämplig avgränsning
mellan vilka hamnar som i så fall borde omfattas av hamnförordningens bestämmelser och vilka som inte borde göra detta.
Att utsträcka hamnförordningens bestämmelser till att omfatta
samtliga allmänna hamnar skulle komma att innebära att även
mycket små allmänna hamnar omfattades av förordningen
samtidigt som andra större industrihamnar inte gjorde detta. Det
framstår också som svårt att söka avgränsa tillämpningsområdet
genom att fastställa kriterier utifrån det antal passagerare eller den
godsmängd som hanteras per år i en allmän hamn eller
industrihamn. En sådan gränsdragning riskerar att leda till att vissa
mindre hamnar ena året skulle komma att omfattas av bestämmelserna medan under det andra året detta inte skulle vara fallet.
Sammantaget bedömer därför utredningen att Sverige i dagsläget
bör avstå från att utvidga hamnförordningens tillämpningsområde
till andra hamnar än de som upptas i bilaga II till förordningen
(EU) nr 1315/2013.
3.2.2

Hamntjänstekontrakt

En viktig utgångspunkt i hamnförordningen är att denna tar sikte
på så kallade hamntjänstekontrakt. I definitionen i art. 2.12
hamnförordningen av termen hamntjänstekontrakt anges att den
avser den rättsliga relationen mellan hamnledningen och hamntjänsteleverantören. En avgörande fråga i sammanhanget är således
vem som ska anses utgöra hamnledning respektive hamntjänsteleverantör i hamnförordningens mening.
Hamnledningen utgörs enligt art. 2.5 hamnförordningen av det
offentliga eller privata organ som har till uppgift att administrera
och sköta hamnens infrastruktur samt att svara för samordningen
eller ledningen av hamntrafiken och samordningen av och
kontrollen över den verksamhet som operatörerna bedriver i
hamnen.
Som hamntjänsteleverantör anses den som mot ersättning tillhandahåller eller önskar tillhandahålla en eller flera typer av
hamntjänster (art. 2.13).
Majoriteten av de svenska hamnarna i det transeuropeiska
transportnätverket utgörs av allmänna hamnar vilka direkt eller
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indirekt ägs av den berörda kommunen. I fråga om Verköhamnen i
Karlskrona gäller dock att denna ägs av ett aktiebolag i vilket
Stenakoncernen är majoritetsägare och kommunen minoritetsägare. I det transeuropeiska transportnätverket ingår även
industrihamnen i Stenungsund. Den ägs av ett antal företag,
däribland kemiföretagen Akzo Nobel, Borealis och Perstorp.
Verksamheten är i princip helt och hållet kopplad till
industriverksamheten.
Verksamheten i de allmänna hamnarna samordnas vanligen
genom ett kommunalt hamnbolag. Endast i fråga om de mindre
hamnarna sköts verksamheten direkt genom den kommunala
förvaltningen. Hamnbolagen kan ibland vara samägda av olika
kommuner med uppgift att samordna verksamheten i flera hamnar.
I Köpings och Västerås hamnar hanteras exempelvis
hamnverksamheten av ett gemensamägt bolag. Malmö stad har ett
internationellt samarbete med Köpenhamns stad inom ramen för
ett gemensamt bolag. Det förekommer också att kommunerna
samäger hamnbolagen med vissa industrier. Exempelvis ägs
Oxelöhamns Hamn AB till lika delar av kommunen och
stålproducenten SSAB även om hamnen som sådan ägs av
kommunen.
Rättsligt sett kan verksamheten i de allmänna hamnarna i
huvudsak organiseras på tre olika sätt:
1) Kommunen driver hamnen i egen regi. Den kommunala
hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget tar hand om
driften av hamnen. Kommunen eller hamnbolaget tar ut
fartygshamnavgifter och varuhamnavgifter samt avgifter för
hanteringen av passagerare och gods och andra tjänster av
rederierna och varuägarna enligt den hamntaxa som gäller för
hamnen i fråga.
2) Driften läggs ut på en eller flera operatörer. Den kommunala
hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget lägger ut
driften av hela eller delar av hamnen på entreprenad till en eller
flera operatörer, men uppbär fortfarande fartygshamnavgifter och
varuhamnavgifter enligt den hamntaxa som gäller för hamnen i
fråga. Operatören tar betalt för själva hanteringen av passagerare
och gods samt för andra tjänster. Rätten för kommunen och
hamnbolaget att ta ut sådana hamnavgifter grundar sig ytterst på
bestämmelserna i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn.
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3) Koncession, arrende och liknande. Den kommunala hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget lägger ut verksamheten på en eller flera operatörer genom koncessions- eller
arrendeavtal. Operatören betalar sedan en fast och/eller en rörlig
koncessionsavgift till kommunen eller hamnbolaget. Avgiften
beräknas med utgångspunkt i omsättningen i verksamheten, de
hanterade godsvolymerna eller fartygstonnaget. Några fartygshamnavgifter eller varuhamnavgifter tas inte ut av den kommunala
hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget. Istället
agerar dessa endast i egenskap av markägare medan den
kommersiella risken för driften av hamnen eller en del av denna
helt faller på operatören.
Beträffande industrihamnarna sköts hamnverksamheten i praktiken direkt av industrin i fråga eller av ett för ändamålet särskilt
bildat dotterbolag. Det sistnämnda är fallet i fråga om delar av
industrihamnen i Stenungsund där Petroport AB sköter verksamheten för vissa kemiföretags räkning.
I de fall den kommunala hamnförvaltningen eller det kommunala hamnbolaget driver hamnverksamheten i egen regi får
förvaltningen eller hamnbolaget anses utgöra hamnledning i den
mening som avses i hamnförordningen. Detsamma får antas gälla i
fråga om de hamnbolag som är föremål för samägande mellan
kommunen och privata intressenter. I de fall hamnen utgör en
industrihamn får det företag som svarar för driften av hamnen
normalt sett anses utgöra hamnledning.
Även i de situationer då den kommunala hamnförvaltningen
eller det kommunala hamnbolaget har lagt ut hanteringen av
passagerare och gods samt andra tjänster på entreprenad till en
operatör, men fortfarande uppbär fartygshamnavgifter och varuhamnavgifter enligt lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän
hamn får hamnförvaltningen eller hamnbolaget normalt anses
utgöra hamnledning i den mening som avses i hamnförordningen.
Uppbärandet av avgifter får anses medföra att hamnförvaltningen
respektive hamnbolaget fortfarande har det övergripande ansvaret
för driften av hamnen. Operatören kommer i den situationen att
inta ställningen av hamntjänsteleverantör.
I den situationen att den kommunala hamnförvaltningen eller
hamnförvaltningen endast sluter ett koncession- eller arrendeavtal
om driften av hela eller delar av hamnen med en operatör och några
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fartygshamnavgifter eller varuhamnavgifter inte uppbärs kan
hamnförvaltningen eller kommunen inte anses utgöra hamnledning. Det kan motiveras med att operatörerna i fråga tar över
den kommersiella risken för driften av hela eller delar av hamnen
medan kommunen eller det kommunala hamnbolaget närmast
uppträder i egenskap av markägare. Här får istället de operatörer
som innehar koncessionen eller arrendet anses utgöra hamnledning
i förhållande till eventuella leverantörer av hamntjänster.
Avtal som eventuellt sluts i nästa led, det vill säga mellan en viss
hamntjänsteleverantör och en underleverantör till denna om vissa
specifika hamntjänster, kan däremot inte anses falla under hamnförordningens tillämpningsområde. Om den hamntjänsteleverantör
som i förhållande till hamnledningen svarar för förtöjning,
bogsering och lasthantering genom avtal lägger ut vissa delar av
driften, exempelvis vissa bogseringstjänster, på en underleverantör,
anses således detta avtal inte utgöra ett hamntjänstekontrakt i den
mening som avses i hamnförordningen.
Det sagda betyder också att tjänster som rederierna själva köper
från en utomstående tredje part får anses falla utanför regleringen i
hamnförordningen. Har ett rederi som trafikerar hamnen slutit
avtal direkt med ett bogserbåtsföretag om assistans av rederiets
fartyg vid tilläggning utan att hamnledningen på något sätt anvisat
detta får tjänsten anses utgöra ett avtal om en tjänst som faller
utanför hamnförordningens ram i och med att tjänsten varken
berör hamnens administration eller ekonomi. Skulle däremot
hamnledningen ha kontrakterat ett bogserbåtsföretag direkt och
sedan anvisat rederierna att använda detta företag måste tjänsten i
fråga anses utgöra en hamntjänst. Det spelar härvidlag inte någon
roll om rederiet sedan faktureras direkt av bogserbåtsföretaget för
tjänsten eller inte.
3.2.3

Typ av tjänst

Bedömning: Sverige bör avstå från att utvidga tillämpningen av
hamnförordningen till att även omfatta mervärdestjänster som
magasinering, undanskaffande och ompackning av gods.
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Enligt art. 1.2 hamnförordningen omfattar förordningen vissa angivna typer av tjänster. De typer av tjänster som omfattas är
följande:
•
•
•
•
•
•
•

Bunkring.
Lasthantering.
Förtöjning.
Passagerartjänster.
Uppsamling av fartygsgenererat avfall och lastrester.
Lotsning.
Bogsering.

Uppräkningen i artikel 1.2 är uttömmande. Det innebär att andra
typer av tjänster inte omfattas av förordningen. Det gäller även om
dessa i och för sig tillhandahålls inom hamnområdet eller på en
vattenväg till hamnen som faller under hamnledningens behörighet.
Beträffande muddring gäller dock enligt art. 1.3 bestämmelsen i art.
11.2 om särskild redovisning av intäkter och kostnader för sådana
tjänster.
Bunkring definieras i art. 2.1 förordningen som tillhandahållande av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller annan energikälla som används till såväl framdrivning av fartyg som till den
allmänna och särskilda energiförsörjningen ombord på fartyg vid
kaj. Hit hör bunkring av exempelvis tjockolja, diesel och flytande
naturgas (LNG). En fråga som gör sig gällande i sammanhanget är
hur leverans av elström till fartyg ska bedömas. Fartyg som ligger
vid kaj kopplar normalt in så kallad landström för att inte behöva
använda egna dieselgeneratorer i hamn. Det kraftbolag som levererar ström till hamnen kan dock knappast uppfattas som en
hamntjänsteleverantör i den mening som avses i hamnförordningen. De kraftproducerande företagen får sägas verka på en helt
annan marknad än hamntjänstemarknaden i och med att de allmänt
levererar ström till hela hamnen. Att ett fartyg kopplar upp sig mot
elnätet i syfte att i hamn få ström ombord bör dessutom inte anses
utgöra en form av bunkring eftersom elkraften inte lagras ombord.
Frågan kan möjligen komma att bedömas på annat sätt beträffande
leverantörer av elström till de batteridrivna fartyg som nu håller på
att utvecklas. Andra former av leveranser till fartyg som livsmedel,
varor till kiosker och butiker ombord på färjor och liknande
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omfattas däremot inte av definitionen och kan därför inte anses
utgöra hamntjänster. Det får anses gälla även om dessa tjänster
tillhandahålls i hamnen.
Även uttrycket lasthantering definieras i art. 2.2 hamnförordningen. Med lasthantering avses organisation och hantering av last
mellan fraktfartyget och land oavsett om det gäller import, export
eller transitering av lasten, inklusive beredning, surrning, lossning
av surrning, stuvning, transport och tillfällig förvaring av lasten i
den relevanta lasthanteringsterminalen och i direkt anknytning till
transporten av lasten, men exklusive magasinering, undanskaffande,
ompackning eller andra mervärdestjänster som avser lasten, såvida
inget annat fastställs av medlemsstaterna. I praktiken betyder detta
att logistiktjänster som erbjuds transportkunderna utöver den rena
lastningen och lossningen av godset, som exempelvis mellanlagring,
samlastning av containrar, tullklarering samt bearbetning av godset
vanligen får anses falla utanför definitionen även om dessa tjänster
utförs i hamnen. Beträffande de mervärdestjänster som faller
utanför definitionen gäller att medlemsstaterna har möjlighet att
fastställa att även dessa ska anses utgöra hamntjänster och därmed
omfattas av förordningen. Det framstår emellertid inte som lämpligt att göra detta i dagsläget med tanke på mervärdestjänsternas
mer allmänna karaktär. Att ett företag, som organiserar bilimport
för en biltillverkares räkning, låter eftermontera viss utrustning på
de importerade bilarna utgör ett exempel på en verksamhet som
hänger närmare samman med produktionen och försäljningen av
bilarna än med själva lasthanteringen även om eftermonteringen i
och för sig utförs i hamnen.
Förtöjning definieras i art. 2.6 som sådana tjänster för att lägga
till eller kasta loss, inbegripet förflyttning vid kajen, som krävs för
säker drift av ett fartyg i hamnen eller på vattenvägen till hamnen.
Tjänsterna hänger nära samman med lasthanteringen, men utförs
ibland av särskilda företag i och med att förtöjning och
losskastning kan äga rum under tid då hamnen i övrigt inte är
öppen.
I art. 2.7 definieras passagerartjänster som mottagande och hantering av passagerare, deras bagage och fordon mellan passagerarfartyget och land samt behandling av personuppgifter och
transport av passagerare. Bestämmelsen får anses ta sikte på vad
som inom luftfarten benämns som så kallad ground handling. Andra
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tjänster som tillhandahålls i färje- och kryssningsterminaler som
exempelvis kafé- och restaurangverksamhet bedöms inte utgöra
passagerartjänster i förordningens mening. Detsamma får antas
gälla tjänster i form av att landbaserad städpersonal går ombord och
städar passagerarhytter medan färjan ligger i hamn.
Uppsamling av fartygsgenererat avfall och lastrester definieras i
art. 2.10 som mottagande av fartygsgenererat avfall och lastrester i
fasta, flytande eller rörliga anordningar som kan ta emot
fartygsgenererat avfall eller lastrester enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november
2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat
avfall och lastrester. Uttrycket fast, flytande eller rörlig anordning
får anses avse hanteringen av utrustning som finns permanent i
hamnen för att kunna exempelvis tömma latrin- och sloptankar och
liknande. Däremot torde inte anlitande av allmänna åkerier för
borttransport av avfall med hjälp av slamsugnings- eller sopbilar
omfattas.
Beträffande lotsning får art. 2.8 hamnförordningen anses ta sikte
på hamnlotsning, det vill säga situationer där lotsen möter upp
fartyget i eller strax utanför hamnen i syfte att vägleda befälhavaren
till rätt kaj eller väntplats. Den farledslotsning som utförs av
Sjöfartsverket kan emellertid inte anses falla under hamnförordningen eftersom det primära syftet med denna är att vägleda
befälhavaren ombord på fartyget från öppet hav till hamnen och
vice versa. Det sagda får anses gälla även om en mindre del av
farledslotsningen äger rum på ett vattenområde som omfattas av
hamnledningens behörighet.
Även bogsering definieras i hamnförordningen (art. 2.17) som
assistans till ett fartyg med hjälp av bogserbåt, varigenom fartyget
på ett säkert sätt kan anlöpa eller avgå från hamnen eller på ett
säkert sätt navigera i hamnen genom assisterad manövrering. Som
ovan antytts rör det sig således om hamnbogsering medan
bogsering ute till havs inte berörs av hamnförordningen.
3.2.4

Hamnområde och vattenväg till hamn

De i art. 1.2 angivna tjänsterna ska vidare tillhandahållas inom ett
hamnområde eller på en vattenväg till en hamn. En central fråga är
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därför vad som ska anses utgöra en hamn i förordningens mening.
Viss ledning ges här av definitionerna i art. 2. Som kusthamn
definieras i art. 2.16 ett land- och vattenområde som består av
sådan infrastruktur och utrustning som i första hand möjliggör
mottagande av fartyg, lastning, lossning av fartyg, lagring av varor,
mottagande och leverans av dessa varor, ombord- och landstigning
av passagerare, besättning och andra personer samt annan
infrastruktur som är nödvändig för transportoperatörer inom
hamnområdet. I art. 2.18 anges att med vattenväg avses sjöväg till
hamnen från öppet hav, till exempel hamninlopp, farleder, floder,
kanaler och fjordar, förutsatt att vattenvägen omfattas av
hamnledningens behörighet.
En naturlig utgångpunkt i det här sammanhanget synes vara att
de områden som omfattas av den hamnskyddsplan som ska
utarbetas i enlighet med 3 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd normalt sett även bör utgöra hamnområdet enligt hamnförordningen. Lagen om hamnskydd ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars
2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar,
vilken i sin tur inkorporerar den av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antagna Internationella koden för
sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden). I
artikel 2.11 förordningen (EG) nr 725/2004 definieras hamnanläggning som en plats där samverkan mellan fartyg och hamn
äger rum. Det inkluderar i tillämpliga fall områden såsom ankarplatser, väntekajer och insegling från sjösidan. Vidare definieras i
artikel 2.12 samverkan mellan fartyg och hamn som det samspel
som sker när ett fartyg direkt och omedelbart berörs av åtgärder
som innebär förflyttning av personer eller gods eller tillhandahållande av hamntjänster till eller från fartyget. Det ska således vara
fråga om områden och installationer som fyller en funktion i
hanteringen av passagerare och gods samt för driften av fartyg. I
praktiken innebär detta att till hamnområdet bör räknas, förutom
kajer, väntekajer hamnbassänger och pirar, även passagerar- och
godsterminaler, cisterner, uppställningsplatser för containrar och
anordningar för omhändertagande av avfall och lastrester samt för
bunkring. Tjänster som tillhandahålls utanför dessa områden
räknas inte som hamntjänster även om de tillhandahålls genom
hamnledningens försorg. Som exempel hämtade från landsidan kan
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nämnas lasthantering som äger rum i så kallade torra hamnar (dry
ports) och bokning av passagerare som sköts från andra platser än
passagerarterminalen. I fråga om vattenvägar till hamn kan det röra
sig om inseglingsleder till vissa hamnar där hamnledningen och inte
farledshållaren ansvarar för utprickningen eller anvisade ankringseller förtöjningsplatser utanför en hamnanläggning för vilken hamnen svarar. Tjänster på vattenväg som läktring och bogsering ute
till havs samt lotsning i allmän farled till och från hamnar utgör,
som ovan berörts, däremot inte hamntjänster. Det sagda får anses
gälla även om en del av tjänsten tillfälligt tillhandahålls på en
vattenväg som omfattas av hamnens behörighet, exempelvis när ett
fartyg eller en pråm har bogserats en längre sträcka och sedan
ankommer till svensk hamn. Det faktum att pråmen förtöjs i hamn
leder således inte till att avtalet om bogsering ska anses utgöra en
hamntjänst.
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4

Hamntjänster

4.1

Tillträde till hamntjänstemarknaden

En väsentlig del av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram
för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för
finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) kan sägas vara av
konkurrensrättslig karaktär i och med att den reglerar frågan om
tillträde till marknaden för hamntjänster. Förordningen har ett nära
samband med upphandlingsreglerna eftersom den reglerar vilka
minimikrav hamnledningen eller den behöriga myndigheten kan
ställa för att någon ska få tillhandahålla hamntjänster, i vilken mån
antalet hamntjänsteleverantörer kan begränsas, möjligheterna att
ålägga hamntjänsteleverantörer att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster samt förhållandet mellan interna operatörer och andra
hamntjänsteleverantörer.

4.2

Organisering av hamntjänster

Bedömning: Sverige bör inte utnyttja möjligheten i art. 3.2 att i
nationell rätt besluta att något eller några av minimikraven för
tillträde till marknaden för hamntjänster inte får föreskrivas av
hamnledningen.
Tillträdet till marknaden för tillhandahållande av hamntjänster får
enligt art. 4 hamnförordningen göras till föremål minimikrav för
tillhandahållande av hamntjänster, begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer, allmännyttiga skyldigheter och inskränkningar
med avseende på interna operatörer. Som en allmän princip
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föreskrivs att villkoren ska vara rättvisa, skäliga och ickediskriminerande.
En fråga som uppkommer i sammanhanget är vilket eller vilka
organ som bör reglera villkoren för marknadstillträdet. Som
påpekades i föregående kapitel utgör hamnverksamheten i Sverige
av tradition en kommunal angelägenhet. De svenska kusthamnar
som anges i bilaga II till förordningen (EU) 1315/2013 drivs
samtliga av de berörda kommunerna eller av kommunala
hamnbolag. Undantaget utgörs av Verköhamnen i Karlskrona och
industrihamnen i Stenungsund som drivs av privata företag. Några
statligt ägda kommersiella hamnar finns inte. Med tanke på den
nuvarande ordningen framstår det därför som lämpligt att fortsatt
låta hamnarna själva reglera villkoren för tillträde till marknaden i
enligt med bestämmelserna i hamnförordningen snarare än att
någon statlig myndighet åläggs den uppgiften. Det gäller särskilt
som såväl de ekonomiska som fysiska förhållandena i de olika
hamnarna varierar och villkoren för tillträde till marknaden för
hamntjänster därför kan behöva se olika ut. I praktiken blir det
fråga om att hamnledningen får ange villkoren i samband med
anbudsförfarandet. Av detta följer också att Sverige bör avstå från
möjligheten i art. 3.2 att lagstiftningsvägen besluta att något eller
några av villkoren inte får föreskrivas avseende vissa typer av hamntjänster.

4.3

Minimikrav för tillhandahållande

Bedömning: Sverige bör avstå från möjligheten i art. 4.3 att
införa krav att fartyg som används för bogserings- och
förtöjningstjänster ska föra svensk flagg.
I fråga om minimikrav för tillträde till marknaden för hamntjänster
får dessa omfatta yrkeskvalifikationer, ekonomisk förmåga, utrustning, tillgänglighet, efterlevnaden av säkerhets-, miljö- och arbetsrättsliga samt socialrättsliga bestämmelser. Minimikraven får även
omfatta krav på gott anseende. Beträffande det sistnämnda anges i
skäl 15 att detta bör innefatta överväganden om det finns några
tvingande skäl att betvivla att hamntjänsteleverantörens tillförlitlighet, såsom fällande domar eller sanktioner mot allvarliga brott
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eller allvarliga överträdelser av tillämplig unionsrätt eller nationell
rätt. För svensk del kan det vara fråga om att personer verksamma
som hamntjänsteleverantörer inte får ha belagts med näringsförbud
eller gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott. Någon kompletterande
reglering i svensk rätt avseende innebörden av termen gott
anseende fordras inte. Inte heller finns det anledning att föreskriva
att hamntjänsteleverantörer alltid ska styrka detta i samband med
en upphandling.
Om det anses nödvändigt för efterlevnaden av arbetsrättsliga
och socialrättsliga skyldigheterna finns möjlighet enligt art. 4.3 att
införa ett flaggkrav för fartyg med vilka bogserings- och förtöjningstjänster tillhandahålls. Med tanke på att de bogserbåtar som
används för hamntjänster kan komma att vistas mer eller mindre
permanent samtidigt som dessa fartyg inte omfattas av
cabotageregleringen kan det framstå som motiverat att i lag
föreskriva att de fartyg som anlitas för bogserings- och förtöjningstjänster ska vara registrerade i det svenska fartygsregistret och föra
svensk flagg. Ett sådant krav skulle underlätta för
Transportstyrelsen att bedriva tillsyn över fartygen i fråga. Å andra
sidan kan ett sådant absolut krav komma att försvåra ett samarbete
över gränserna avseende bogseringstjänster. Som det ser ut idag
anlitas ibland danska bogserbåtar för arbete i vissa svenska hamnar i
Öresundsområdet. Detsamma kan tänkas vara aktuellt i fråga om
finska bogserbåtar i Bottenviken. I den mån en utlandsflaggad
hamnbogserbåt stationeras mer eller mindre permanent i svensk
hamn finns också möjligheter för de svenska fackliga
organisationerna att i kollektivavtal kräva att svenska
anställningsvillkor ska tillämpas ombord.
De minimikrav som ställs ska vara öppet redovisade, objektiva,
icke-diskriminerande, proportionella och relevanta för den kategori
och typ av hamntjänster som berörs samt uppfyllas till dess att
rätten att tillhandahålla en hamntjänst upphör. Minimikraven kan
omfatta att den som tillhandahåller hamntjänsten ska ha särskild
kännedom om lokala förhållanden. Är detta fallet ska dock
hamnledningen eller den behöriga myndigheten på ett öppet och
icke-diskriminerande sätt säkerställa att det finns tillfredställande
tillgång till information. Syftet med bestämmelsen är att förhindra
att kravet på särskild kännedom om lokala förhållanden inte
används i syfte att indirekt gynna redan etablerade
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hamntjänsteleverantörer vid en förnyad upphandling av tjänsterna i
fråga.
Minimikraven ska enligt art. 4.6 offentliggöras tillsammans med
förfarandet för att erhålla hamntjänster senast den 24 mars 2019
eller i fråga om minimikrav som ska tillämpas efter det datumet,
minst tre månader före den dag då kraven blir tillämpliga. I
praktiken bör det vanligen räcka med att hamnledningen
offentliggör minimikraven i samband med att en upphandling av
tjänsterna görs förutsatt att denna äger rum senast tre månader
innan tjänsterna ska tillhandahållas.

4.4

Allmännyttiga tjänster

Utöver att minimikrav för tillhandahållande av hamntjänster kan
fastställas finns möjlighet för medlemsstaterna att ålägga
hamntjänsteleverantörer att även tillhandahålla allmännyttiga
tjänster som har koppling till hamntjänster (art. 7.1). Rätten att
införa dessa skyldigheter kan anförtros hamnledningen eller den
behöriga myndigheten i syfte att säkerställa hamntjänstens
tillgänglighet, tillgång till tjänsten på lika villkor, tillgänglighet till
ett överkomligt pris, säkerhet, skydd och miljömässig hållbarhet,
tillhandahållande av lämpliga transporttjänster för allmänheten och
territoriell sammanhållning. Skyldigheterna att tillhandahålla
allmännyttiga tjänster ska vara klart fastställda, öppna, ickediskriminerande och verifierbara samt garantera samtliga
hamntjänsteleverantörer som är etablerade i unionen tillträde på
lika villkor (art. 7.2). Ett exempel på en sådan tjänst kan vara
skyldigheten ha mottagningsanordningar för avfall från fartyg 3
kap. 1–3 §§ lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg (LÅFF). Enligt dessa bestämmelser ska det finnas
anordningar för mottagning och behandling av barlastvatten och
tankspolvatten som innehåller rester av olja i hamnar där olja lastas.
Vidare ska det finnas anordning för mottagning av barlastvatten
och tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga
kemikalier. Det ska också finnas anordningar för mottagning av
annat avfall som innehåller skadliga ämnen. Regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer har bemyndigats att utse platser
där sådana anordningar ska finnas samt att föreskriva vem som ska
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svara för anordningarna. Om en medlemsstat beslutar att införa
skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i fråga om
samma tjänst i alla de kusthamnar som omfattas av förordningen
ska detta anmälas till kommissionen (art. 7.3). Detta är emellertid
inte fallet i Sverige. Någon anmälningsskyldighet till kommissionen
föreligger därför inte.
Vid störningar i hamntjänster som omfattas av en skyldighet att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster finns möjlighet att
direkttilldela tjänsten till en viss leverantör under en period om
högst två år (art. 7.4). Kollektiva stridsåtgärder räknas dock inte
som en sådan störning av en hamntjänst.

4.5

Sociala rättigheter och utbildning

I art. 9.1 hamnförordningen fastslås som en allmän princip att
förordningen inte påverkar socialskydds- och arbetsrättsreglerna i
medlemsstaterna. Tvärtom ska hamnledningen eller den behöriga
myndigheten begära att den hamntjänsteleverantör som utses tillförsäkrar personalen arbetsvillkor i enlighet med tillämpliga socialoch arbetsrättsliga skyldigheter och följer socialskyddsnormer som
har fastställts i unionsrätten, nationell rätt eller kollektivavtal (art.
9.2).
Vidare har hamnledningen eller den behöriga myndigheten vid
ett byte av hamntjänsteleverantör möjlighet att kräva att den
avgående hamntjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter
som följer av ett anställningsavtal eller anställningsförhållande
övergår på den nye hamntjänsteleverantören (art. 9.3). Personalen i
fråga ska garanteras samma rättigheter som den skulle ha haft i
samband med en överlåtelse av företag enligt Rådets direktiv
2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares
rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av
företag eller verksamheter. I svensk rätt får detta anses följa redan
av den arbetsrättsliga lagstiftningen på området i form av 28 § lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och 6 b §
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I samband med en
sådan överföring ska det upprättas en förteckning över den berörda
personalen samt klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga
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rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna kommer att
kopplas till hamntjänsterna (art. 9.4).
Hamntjänsteleverantörerna ska enligt art. 14 hamnförordningen
också säkerställa att arbetstagare får nödvändig utbildning för att
förvärva den kunskap som krävs för deras arbete, med särskilt
fokus på hälso- och säkerhetsaspekter, och att utbildningskraven
uppdateras regelbundet för att möta de utmaningar som den
tekniska utvecklingen medför. Syftet med bestämmelsen torde
ytterst vara att säkerställa en god arbetsmiljö för den personal som
arbetar
i
hamnarna.
För
svensk
del
gäller
att
hamntjänsteleverantörerna
är
skyldiga
att
följa
arbetsmiljölagstiftningen i form av arbetsmiljölagen (1977:1160),
arbetsmiljöförordningen (1977:1166) samt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Även arbetstidslagstiftningen i form av arbetstidslagen
(1982:673) med tillhörande förordning (1982:901) spelar en
väsentlig roll här I fråga om arbete ombord på svenskflaggade
bogserbåtar gäller fartygssäkerhetslagen (2003:364), fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän med tillhörande förordning (1998:962). Beträffande
utländska bogserbåtar gäller att dessa kan bli föremål för
hamnstatskontroll i syfte att säkerställa att förhållandena ombord
svarar mot internationellt accepterade standarder.

4.6

Begränsning av antalet leverantörer

Bedömning: Sverige bör inte i lag föreskriva åtgärder för att undvika intressekonflikter mellan interna och externa operatörer.
Utöver möjligheten att ställa vissa minimikrav avseende hamntjänsterna har även hamnledningen eller den behöriga myndigheten
rätt att begränsa antalalet hamntjänsteleverantörer enligt art. 6
hamnförordningen.
En
begränsning
av
antalet
hamntjänsteleverantörer får endast göras på grund av att det
föreligger brist på mark eller vattennära platser eller att marken
eller den vattennära platserna reserverats för annan användning, att
fullgörande av allmännyttiga tjänster förhindras, att en säker,
skyddad och miljömässigt hållbar verksamhet försvåras, eller att
hamninfrastrukturen eller hamntrafikens art omöjliggör för flera
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hamntjänsteleverantörer att samtidigt vara verksamma i hamnen
eller att hamnsektorn eller undersektorn till denna av
kommissionen fastställts vara konkurrensutsatt enligt artikel 34 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26
februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten kan även
besluta att själv eller genom en rättsligt fristående enhet över vilken
den utövar ett avgörande inflytande (intern operatör) tillhandahålla
en hamntjänst i hela eller en viss del av hamnen (art. 8).
Hamnledningen kan således själv välja att exempelvis låta utföra
vissa bogseringstjänster i egen regi eller via ett dotterföretag
förutsatt att minimikraven i art. 4 uppfylls. Däremot kan
hamnledningen eller den behöriga myndigheten inte ge den egna
interna operatören ensamrätt att tillhandahålla bogseringstjänster
såvida inte någon av de omständigheter som anges i art. 6.1
föreligger eller medlemsstaten vidtagit nödvändiga åtgärder för att
undvika intressekonflikter (art. 6.6). I skäl 27 anges att ett sätt att
undvika intressekonflikter kan vara att anförtro en oberoende
nationell myndighet beslutet att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer. Bestämmelserna i 3–9 hamnförordningen är emellertid inte är tillämpliga i fråga om lasthantering, passagerartjänster
eller lotsning. Samtidigt torde det beträffande övriga hamntjänster
endast vara i mycket få fall som det kan komma att föreligga andra
skäl än de som anges i art. 6.1 för att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer. Det saknas därför skäl att i lag föreslå att något
annat organ än hamnen själv skulle fatta beslut om begränsning i
syfte att undvika intressekonflikter (art. 6.6). Anser sig en
hamntjänsteleverantör vara missgynnad får istället leverantören i
fråga ansöka om överprövning av ett sådant beslut eller kräva
skadestånd (se vidare avsn. 6.3.2).

4.7

Förfarandet

Hamnförordningen innehåller även vissa bestämmelser om förfarandet. I art. 5.1 anges som en allmän utgångspunkt att hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska behandla hamntjänste-

38

leverantörer på ett öppet, objektivt, icke-diskriminerande och
proportionerligt sätt. Har hamnledningen eller den behöriga
myndigheten valt att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer ska
urvalsförfarandet vara öppet för alla berörda parter, icke
diskriminerande och insynsvänligt (art. 6.4). Rent konkret betyder
detta att hamnledningen och den behöriga myndigheten måste
tillhandahålla parterna all den väsentliga information som behövs
för att utarbeta och delta i ansökningsförfarandet. Vidare ska
parterna ha tid för att göra en meningsfull utvärdering av ett
eventuellt deltagande samt utarbeta ansökan (minst 30 dagar). En
vägran att godta en hamntjänsteleverantör eller en begränsning eller
uppsägning från hamnledningens sida av rätten att tillhandahålla en
tjänst måste motiveras med utgångspunkt i något eller några av de
krav som anges i art. 4.2 (se art. 5.3 och 5.4) eller art. 6.1.
Vidare ska beslut angående en ansökan om att få tillhandahålla
hamntjänster fattas inom rimlig tid, dock längst fyra månader från
det att ansökan och nödvändiga handlingar inkommit (art. 5.2). I
de fall hamnledningen eller den behöriga myndigheten väljer att
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer enligt art. 6
hamnförordningen gäller att ett sådant förslag tillsammans med
motiveringen för detta ska offentliggöras minst tre månader innan
beslutet fattas (art. 6.4). Syftet är här att ge berörda parter tillfälle
att yttra sig i frågan. Beslutet att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer ska sedan offentliggöras (art. 6.3).
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5

Hamnverksamhet

5.1

Inledning

En annan väsentlig del av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande
av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma
regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) tar sikte på
att skapa transparens avseende framförallt hamnarnas ekonomi och
beräkningen av avgifter i form av hamnavgifter och
hamninfrastrukturavgifter. Den övergripande tanken med
bestämmelserna är att förhindra hamnarna från att på ett
otillbörligt sätt konkurrera med varandra med hjälp av otillåtet
statsstöd samt att vissa hamnanvändare inte ska gynnas på ett
otillbörligt sätt framför andra.
Terminologin i hamnförordningen skiljer sig dock från den
traditionella svenska terminologin på området. Med termen hamnavgifter avses den avgift som tas ut av hamntjänsteleverantören för
de tjänster i form av exempelvis lastning och lossning av gods som
tillhandahålls (art. 2.11). Med hamninfrastrukturavgift avses
avgifter som tas ut av hamnledningen eller den behöriga
myndigheten direkt eller indirekt för nyttjande av infrastrukturen
(art. 2.9). I Sverige används inte sällan termen hamnavgifter för att
beteckna
det
som
i
hamnförordningen
benämns
hamninfrastrukturavgifter, det vill säga sådana avgifter som
hamninnehavaren har rätt att ta ut enligt lagen (1981:655) om vissa
avgifter i allmän hamn. De svenska hamnavgifterna delas sedan
vanligen upp i fartygshamnavgifter och varuhamnavgifter.
Fartygshamnavgiften beräknas med utgångspunkt i fartygets
lastkapacitet. Varuhamnavgiften varierar med olika varuslag och
beräknas per ton gods.

40

5.2

Redovisning av ekonomiska medel

Bedömning: Det saknas anledning för Sverige att utnyttja
möjligheten i art. 11.8 hamnförordningen att undanta små hamnar
från kravet i art. 11.2 på transparent redovisning av offentliga
medel avseende hamntjänster och muddring.
Kapitel III i hamnförordningen innehåller bestämmelser om finansiell insyn och oberoende. I art. 11.1 föreskrivs att de finansiella
förbindelserna mellan myndigheter och hamnledningen eller annan
enhet som tillhandahåller hamntjänster för dess räkning som
erhåller offentliga medel ska på ett öppet sätt kunna avläsas i
räkenskapssystemet för att tydligt visa vilka offentliga medel som
ställts till hamnledningens förfogande antingen direkt eller genom
offentliga företags eller offentliga finansinstituts förmedling samt
vilket användningsområde som medlen anvisats för. Om
hamnledningen
själv
tillhandahåller
hamntjänster
eller
muddringstjänster eller en annan enhet för hamnledningens
räkning tillhandahåller sådana hamntjänster ska den redovisa dessa
tjänster separat från redovisningen av den övriga verksamheten
(art. 11.2). Detsamma gäller även i fråga om ersättning för
tillhandhållande av allmännyttiga tjänster (art. 11.7). Det betyder
att om exempelvis en kommun anslår medel till det egna
hamnbolaget för utförande av exempelvis uppmuddring av hamnen
måste dessa redovisas särskilt. Vidare ska redovisningen av
offentliga medel även innefatta aktiekapital och kapital av liknande
art, icke återbetalningspliktiga eller endast under vissa
omständigheter återbetalningspliktiga stöd, lån och garantier som
hamnledningen beviljats av myndigheter och andra former av
offentligt stöd (art. 11.3). Medel som utgör ersättning för allmännyttiga tjänster får heller inte överföras till någon annan tjänst eller
affärsverksamhet (art. 11.7). En hamnledning eller annan enhet
som för dess räkning tillhandahåller hamntjänster och som tidigare
inte har erhållit offentliga medel, men som börjar erhålla sådana
medel ska uppfylla redovisningskraven i art. 11.1 och 11.2 från och
med det räkenskapsår som följer på överföringen av medlen.
Den övergripande tanken är här att det ska vara möjligt att med
ledning av bokföringen analysera intäkter och kostnader samt att
bedöma om de offentliga medlen utgör ett otillåtet stöd som är
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ägnat att snedvrida konkurrensen på området. Hamnledningen eller
den andra enhet som tillhandahåller hamntjänster för dess räkning
ska förvara uppgifterna om de finansiella förbindelserna under
minst fem år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna
avser (art. 11.4) Vid ett formellt klagomål och på begäran ska
hamnledningen eller den enhet som tillhandahåller hamntjänster
för dess räkning förse den berörda myndigheten i den berörda
medlemsstaten med uppgifter om redovisningen samt de ytterligare
uppgifter som kan anses nödvändiga för att kunna genomföra en
ingående granskning och bedöma efterlevnaden av förordningen
(art. 11.5). För svensk del blir det närmast fråga om att uppgifterna
ska lämnas till Konkurrensverket (se vidare avsn. 6.2 avseende
tillsyn). Uppgifterna ska lämnas inom tre månader från dagen för
begäran.
De ovan nämnda kraven på redovisning av medel uppfylls inom
ramen för de allmänna bestämmelser om bokföring och god redovisningssed som återfinns i bokföringslagen (1999:1078) och
årsredovisningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens
rekommendationer. Något behov av att ändra den svenska
lagstiftningen med anledning av hamnförordningens ikraftträdande
föreligger därmed inte.
Beträffande kravet i art. 11.2 att redovisa offentliga medel
avseende hamntjänster och muddring separat finns möjlighet för en
medlemsstat enligt art. 11.8 att i fråga om de hamnar som inte
uppfyller kriterierna i art. 20.2 b i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU att
besluta om undantag. Undantaget avser hamnar där den årliga
godsvolymen för hantering av bulkgods eller icke bulkgods inte
överskrider 0,1 % av motsvarande årliga godsvolym som hanteras i
alla kurshamnar i unionen. En medlemsstat som beslutar att införa
ett sådant undantag ska underrätta kommissionen om beslutet. I
och med att hamnarna ändå måste uppfylla de allmänna
redovisningsreglerna och principerna och det krav på transparens
som finns där saknas i dagsläget behov av att utnyttja det i art. 11.8
införda undantaget.
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5.3

Beräkning och uttag av avgifter

Förslag: Den svenska regleringen avseende uttag av hamninfrastrukturavgifter anpassas till hamnförordningen genom att uttaget
av sådana avgifter görs obligatorisk i fråga om de hamnar som
omfattas av förordningen.
Rederier som utnyttjar en viss hamn betalar med den terminologi
som används i hamnförordningen hamnavgifter för de
hamntjänster som tillhandahålls samt hamninfrastrukturavgifter för
nyttjande av hamnens infrastruktur (se ovan avsn. 5.1).
Hamnavgifterna
tillfaller
hamntjänsteleverantören
medan
hamninfrastrukturavgifterna tillfaller hamninnehavaren. Enligt art.
12.1 gäller här som en allmän princip att avgifterna för de tjänster
som tillhandahålls av en intern operatör inom ramen för en
skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, avgifterna för
lotstjänster som inte är konkurrensutsatta och de avgifter som tas
ut av hamntjänsteleverantörer enligt art. 6.1 b ska fastställas på ett
öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt samt stå i
proportion till kostnaden för den tillhandahållna. Enligt art. 6.2 kan
hamnavgifterna integreras med övriga betalningar som exempelvis
betalningen av hamninfrastrukturavgifter, men att det då måste gå
att utläsa vilket belopp som svarar mot hamnavgiften. I händelse av
klagomål ska hamntjänsteleverantören förse tillsynsmyndigheten
med uppgifter om beräkningsgrunden för att fastställa strukturen
och nivån på hamnavgifterna.
Enligt art. 13.1 ska medlemsstaterna se till att en hamninfrastrukturavgift tas ut. Rätten att ta ut hamninfrastrukturavgifter
regleras idag i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn.
Utgångspunkten i lagen är således att uttaget av
hamninfrastrukturavgifter är frivilligt. Enligt 1 § i den lagen får
hamninnehavaren ta ut hamninfrastrukturavgifter för fartyg som
anlöper kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens
område, för fartyg som passerar hamnens vattenområde och för
gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller annan liknande
anordning inom hamnens område. I avsikt att anpassa regleringen
till hamnförordningen bör uttaget av hamninfrastrukturavgifter
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göras obligatoriskt i fråga om de allmänna hamnar som omfattas av
hamnförordningen. 1 I realiteten bedöms inte den föreslagna
ändringen ha någon större påverkan på kostnaderna för olika
hamnanvändare i och med att i praktiken hamninfrastrukturavgifter
alltid tas ut i de allmänna hamnarna i form av fartygshamnavgifter
och varuhamnavgifter. Som ovan anförts får betalningen av hamninfrastrukturavgifter och hamnavgifter integreras, men det måste i
sådana fall kunna utläsas vilka belopp som svarar mot de båda
avgifterna (art. 13.2). Förslaget innefattar även att den nuvarande
regleringen i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn delas
upp i två paragrafer.
Beträffande det fåtal hamnar som omfattas av förordningen,
men som inte utgör allmänna hamnar blir det en uppgift för
tillsynsmyndigheten att se till att hamninfrastrukturavgifter tas ut.
Hamninfrastrukturavgifternas struktur och omfattning ska
enligt art. 13.3 fastställas i enlighet med hamnens egna affärsstrategi och investeringsplaner samt vara förenlig med konkurrensreglerna. I förekommande fall ska avgifterna uppfylla de allmänna
krav som fastställs inom ramen för den berörda statens allmänna
hamnpolitik. Hamninfrastrukturavgifterna får enligt art. 13.4 även
variera i enlighet med hamnens ekonomiska strategi och policy när
det gäller fysisk planering, bland annat med avseende på vissa
kategorier av användare, eller i syfte att främja en effektivare
användning
av
hamninfrastrukturen,
närsjöfarten
eller
omfattningen transporternas miljö-, energi- eller koldioxidvinster.
Även externa kostnader samt kommersiell praxis får beaktas vid
bestämmande av avgifterna. Hamninnehavarna bedöms därmed ha
relativt stor frihet att anpassa avgiftssystemet med hänsyn till de
rådande kommersiella villkoren samt en miljömässigt hållbar
utveckling under förutsättning att kriterierna för avgiftsuttaget är
öppna, objektiva och icke-diskriminerande samt förenliga med
konkurrensrätten inbegripet statsstödsreglerna.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska enligt art.
13.5 se till att hamnanvändarna och företrädarna för eller
sammanslutningar av hamnanvändare underrättas om hamn1
Rent tekniskt är det möjligt att överföra de föreslagna bestämmelserna i lagen (1981:655)
om vissa avgifter i allmän hamn till den nya föreslagna lagen om allmänna farleder och
allmänna hamnar. Utredningen lämnar inte något sådant förslag, men vill ändå framhålla det
som en möjlighet med tanke på att lagen i fråga idag innehåller en enda paragraf.
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infrastrukturavgifternas art och nivå senast två månader före den
dag ändringarna träder i kraft. Beträffande de svenska hamnarna
betyder detta att de nya allmänna taxorna avseende fartygshamnavgifter och varuhamnavgifter måste publiceras senast två månader
i förväg. Däremot torde detta inte gälla i fråga om de individuella
avtal som en hamn kan ha med vissa hamnanvändare, exempelvis
färjerederier som bedriver regelbunden trafik på hamnen. Det får
anses framgå av att hamnledningen eller den behöriga myndigheten
inte är skyldig att redovisa skillnader i avgifter som är ett resultat av
individuella förhandlingar. I händelse av ett formellt klagomål ska
hamnledningen förse den berörda myndigheten med uppgifter om
hur hamninfrastrukturavgifterna har beräknats.

5.4

Samråd med hamnanvändare

I art. 15.1 hamnförordningen föreskrivs att hamnledningen ska
samråda med hamnanvändare om sin avgiftspolitik inbegripet fall
där hamntjänsteleverantören utgörs av en intern operatör. Sådana
samråd ska hållas med anledning av väsentliga ändringar av hamninfrastrukturavgifterna
(fartygshamnavgifter
och
varuhamnavgifter) och hamnavgifterna då interna operatörer
tillhandahåller allmännyttiga tjänster. Vidare föreskrivs i art. 15.2
att hamnledningen ska samråda med hamnanvändare och övriga
berörda parter om väsentliga frågor som omfattas av dess
behörighet och som avser (1) samordningen av hamntjänster inom
hamnområdet, (2) åtgärder för att förbättra förbindelser med
inlandet, inbegripet åtgärder för att utveckla och förbättra
effektiviteten hos transporter på järnväg och inre vattenvägar, (3)
effektiviteten i de administrativa rutinerna i hamnen och åtgärder
för att förenkla dessa, (4) miljöfrågor, (5) fysisk planering samt (6)
åtgärder för att säkerställa säkerheten i hamnområdet inbegripet i
förekommande fall hamnarbetarnas säkerhet och hälsa.
Det föreskrivs inte närmare i hamnförordningen vilka parter
som hamnledningen ska samråda med. Inte heller regleras i
förordningen om formerna för samråd. I och med att det i art. 15
anges att detta ska ske i enlighet med nationell rätt får den frågan
bedömas ha överlämnats till medlemsstaterna att själva avgöra i
anslutning till förordningen. Beträffande frågan om vilka parter
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som ska kallas till samråd får det i första hand anses vara hamnens
kunder, det vill säga de rederier och varuägare som berörs av en viss
planerad åtgärd. Det kan till exempel gälla en höjning av de
allmänna hamntaxorna. I de fall den planerade åtgärden även
påverkar andra parter bör även dessa kallas till samråd. I fråga
ombyggnationer av hamnen som berör speditörer, åkerier och
järnvägsoperatörer kan även dessa behöva kallas till samråd. Andra
intressegrupper, som exempelvis miljöorganisationer, ideella
föreningar och fastighetsägare, behöver däremot inte kallas till
dessa samråd. I den mån dessa berörs av till exempel en ombyggnad
av hamnen får synpunkter lämnas inom ramen för miljöprövningen
eller ärendet om bygglov. Motsvarande gäller i fråga om berörda
arbetstagarorganisationer. Synpunkter från de fackliga organisationerna får lämnas inom ramen för de förhandlingar som ska äga
rum vid förändringar av arbetsgivarens verksamhet enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). I fråga om
ändringar som endast berör enstaka hamnanvändare bedöms det
inte vara nödvändigt att kalla till samråd. Ett exempel på en sådan
situation kan vara att hamnen förlänger ett hyresavtal med ett
färjerederi avseende en befintlig färjeterminal. Vilken hyra som
hamnen kommit överens om med färjerederiet kan också utgöra en
kommersiellt känslig uppgift enligt art. 15.4 (jfr äv. art. 13.5).
En viktig fråga i sammanhanget är också när hamnledningen ska
kalla berörda parter till samråd. Av art. 15 framgår att det ska röra
sig om väsentliga förändringar av verksamheten. Förändringen ska
med andra ord vara av avgörande betydelse för en eller flera hamnanvändare. En ändring av de allmänna hamntaxorna får normalt sett
anses vara väsentlig. En mindre ombyggnad av en viss del av
hamnen som inte nämnvärt påverkar den dagliga verksamhet som
hamnanvändarna bedriver behöver däremot inte göras till föremål
för samråd. Beträffande tidpunkten för samråd gäller att dessa bör
äga rum som ett led i beredningen av ett beslut om väsentliga
förändringar av verksamheten. Det bör i sammanhanget påpekas att
vid förändringar av hamninfrastrukturavgifterna hamnanvändarna
ska informeras senast två månader innan ändringarna får verkan
(art. 13.5).
Slutligen föreskrivs i art. 15.3 att hamntjänsteleverantörerna ska
göra lämplig information om hamnavgifternas art och nivå
tillgänglig för hamnanvändarna. Det får anses innebära att
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hamntjänsteleverantörerna ska publicera sina taxor för olika
tjänster. Det kan ske i tryckt eller digitalt format. Beträffande de
svenska hamnarna är det vanligt att hamntaxan kan laddas ned från
hamnens hemsida.
Någon närmare reglering av formerna för samråd synes inte vara
nödvändig att införa. Hamnverksamheten utgör i Sverige en kommersiell verksamhet och det kan på goda grunder antas att
hamnarna redan idag har starka ekonomiska incitament att informera och samråda med sina kunder i frågor som avser väsentliga
ändringar av verksamheten.
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6

Tillsyn och sanktioner

6.1

Inledning

Förslag: En ny lag med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen införs.
Enligt art. 16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för
finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska medlemsstaterna
säkerställa att det finns ett effektivt förfarande för att hantera
klagomål som uppstår i samband med tillämpningen av
förordningen. Hanteringen av klagomål ska vara oberoende av
hamnledningsorganen och hamntjänsteleverantörerna. Vidare ska
det enligt art. 18 hamnförordningen finnas möjlighet för den part
som har ett legitimt intresse av att överklaga ett beslut. Slutligen
ska medlemsstaterna enligt art. 19 fastställa sanktioner för
överträdelser av bestämmelserna. Dessa ska vara effektiva,
proportionella och avskräckande. Förordningen fordrar därmed
viss kompletterande nationell lagstiftning. Av den anledning bör en
särskild lag införas med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.

6.2

Tillsyn

Förslag: Konkurrensverket får till uppgift att vara tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten bör ges en rätt att få tillgång till
den information och de handlingar som krävs för tillsynen.
Tillsynsmyndighetens beslut ska kunna överklagas till förvaltnings-
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rätten. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör
bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn.
För svensk del ligger det närmast till hands att Konkurrensverket
ges uppgiften att bedriva tillsyn över att hamnledningen och andra
enheter som tillhandahåller hamntjänster för hamnledningens
räkning följer bestämmelserna i hamnförordningen i enlighet med
konkurrensreglerna (art. 11.5). Detsamma gäller i fråga om
övervakningen av att de hamnavgifter som tas ut med anledning av
tillhandahållande av allmännyttiga tjänster (art. 12.3) samt de
hamninfrastrukturavgifter (art. 13.6) som tas ut är förenliga med
bestämmelserna i hamnförordningen. Skälet till att Konkurrensverket bör tilldelas uppgiften som tillsynsmyndighet framför andra
myndigheter är att klagomålen i grunden innefattar
konkurrensrättsliga frågeställningar avseende tillgången till en viss
marknad samt statsstöd. Frågorna har också nära beröring med
ärenden avseende offentlig upphandling (jfr art. 1.7
hamnförordningen). Ett tänkbart alternativ hade varit att ge en
sektormyndighet som exempelvis Transportstyrelsen, Trafikverket
eller Sjöfartsverket uppgiften att vara tillsynsmyndighet. De sistnämnda myndigheterna kan, även om de besitter god kännedom
om transportnäringen, emellertid inte bedömas ha samma
kompetens att hantera ärenden av konkurrensrättslig art gällande
prissättning och sådana upphandlingsliknande förfaranden som kan
förväntas
aktualiseras
genom
hamnförordningen.
Konkurrensverket framstår därmed som den i sammanhanget mest
lämpade
myndigheten
att
vara
tillsynsmyndighet.
Hamntjänsteleverantörer och hamnanvändare ska kunna vända sig
till Konkurrensverket med klagomål.
Medlemsstaterna ska tillse att tillsynsmyndigheten ges rätten att
få tillgång till den information och de handlingar som är
nödvändiga för tillsynen. En bestämmelse av sådan innebörd bör
införas i svensk rätt. Ett föreläggande om att lämna information,
uppvisa handlingar eller överlämna kopior av handlingar bör vid
behov kunna förenas med vite.
Tillsynsmyndighetens beslut bör kunna överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets hamnen är belägen.
Prövningstillstånd bör krävas för överklagande till kammarrätten.
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen enligt
denna lag.

6.3

Sanktioner

6.3.1

Allmänt om sanktioner

Förslag: En möjlighet till överprövning av förfaranden vid tilldelning av hamntjänster samt debitering av hamnavgifter som
grundar sig i allmännyttiga tjänster införs.
I fråga om tilldelning av hamntjänster samt beräkningsgrunden för
hamnavgifter som grundar sig i allmännyttiga tjänster bedöms det
föreligga ett behov av att införa sanktioner. Eftersom dessa frågor i
grunden gör sig gällande även beträffande offentlig upphandling
och avgiftsberäkning finns det goda skäl att söka efterlikna det
regelverket om än i förenklad form.
Sanktionerna i fråga om felaktiga förfaranden vid tilldelning av
hamntjänster bör vara ungefär desamma som för offentlig upphandling. Det betyder att hamnledningen efter det att en berörd
part har klagat kan tvingas göra om förfarandet samt att eventuella
ingångna avtal eller överenskommelser kan förklaras ogiltiga.
Vidare bör den part som har lidit skada ha rätt till ersättning.
Däremot bör inte någon avgift liknande upphandlingsskadeavgiften
tas ut i samband med ett felaktigt förfarande. Det kan motiveras
med att hamnledningen kan utgöras av ett privat organ med
obefintliga eller svaga kopplingar till det offentliga. Det är
exempelvis fallet med industrihamnen i Stenungsund och
Verköhamnen i Karlskrona som uteslutande eller till största delen
ägs av privata intressenter. Ett uttag av upphandlingsskadeavgifter
skulle här närmast utgöra ett slags företagsbot, vilket framstår som
främmande i sammanhanget. I rent privaträttsliga sammanhang
utgör istället skadeståndssanktionen den mest lämpliga.
Beträffande felaktig debitering av hamnavgifter som grundar sig
på tillhandahållande av allmännyttiga tjänster bör sanktionerna

50

bestå i rättelse och återbetalning av den del avgifterna som felaktigt
debiterats.
6.3.2

Tilldelning av hamntjänster

Förslag: Allmän förvaltningsdomstol ska kunna överpröva förfarandet avseende rätten att tillhandahålla en hamntjänst och
giltigheten av ett avtal eller överenskommelse om tillhandahållande
av hamntjänster. En hamnledning ska ersätta den skada som har
uppkommit för en hamntjänsteleverantör på grund av
åsidosättande av bestämmelserna i hamnförordningen vid tilldelning av hamntjänster.
En hamntjänsteleverantör som anser sig ha lidit skada eller kunna
komma att lida skada bör kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om överprövning av ett förfarande avseende rätten att
tillhandahålla en hamntjänst samt överprövning av giltigheten av ett
avtal eller en överenskommelse om tillhandahållande av
hamntjänster. En sådan ansökan bör kunna göras hos förvaltningsrätten inom vars domkrets hamnen är belägen inom sex månader
från det att avtalet slöts.
Om de grundläggande principerna i art. 3–9 brutits bör rätten
kunna besluta att förfarandet ska göras om eller avslutas först sedan
rättelse har gjorts samt att det avtal som har slutits är ogiltigt. Det
betyder att mindre felaktigheter i förfarandet, som saknar betydelse
för utgången av förfarandet, inte bör föranleda att det avtal eller
den överenskommelse som har slutits skulle sakna verkan. Om det
kan motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse bör rätten
även kunna besluta att avtalet eller överenskommelsen helt eller
delvis ska bestå, trots att förutsättningarna för ogiltighet är
uppfyllda. Avtalet kan då begränsas till viss tid. Ett exempel på en
sådan situation kan vara att förfarandet visserligen strider mot de
grundläggande principerna i art. 3–9 hamnförordningen, men att en
omedelbar ogiltighet skulle föranleda ett avbrott i hamnens
verksamhet med stora trafikstörningar som följd. Rätten bör då
kunna låta avtalet eller överenskommelsen bestå fram till dess att
ett nytt förfarande har kommit till stånd.
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En hamnledning som brutit mot art. 3–9 i hamnförordningen
bör vara skyldig att ersätta den skada som därigenom har
uppkommit för en hamntjänsteleverantör. Det kan här vara fråga
om att hamntjänsteleverantören har förlorat intäkter på grund av
att leverantören gått miste om avtalet. Rätten till skadestånd bör
inbegripa ersättning till en hamntjänsteleverantör för de kostnader
han eller hon haft för att förbereda och delta i tilldelningsförfarandet om åsidosättandet av bestämmelserna i förordningen
har menligt påverkat leverantörens möjligheter att få leverera
hamntjänsten.
6.3.3

Avgifter för allmännyttiga tjänster

Förslag: Allmän förvaltningsdomstol ska kunna överpröva beräkningsgrunden för hamnavgifter som inkluderar allmännyttiga
tjänster.
Allmän förvaltningsdomstol bör även kunna överpröva beräkningsgrunden för sådana hamnavgifter som avses i art. 12 i hamnförordningen. Det rör sig här om hamnavgifter som inkluderar allmännyttiga tjänster. Prissättningen ska här stå i proportion till kostnaden för den tillhandahållna allmännyttiga tjänsten.
En ansökan från en hamnanvändare om överprövning ska göras
hos den förvaltningsrätt i vars domkrets hamnen är belägen. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten.
I de fall beräkningsgrunden står i strid med art. 12 i hamnförordningen ska rätten besluta om rättelse samt att felaktigt belopp
ska återbetalas. Någon vitessanktion avseende rättelse bedöms inte
behöva införas i och med att det föreligger en skyldighet att
återbetala den del av hamnavgiften som debiterats på felaktiga
grunder.
6.3.4

Förhållandet till kommunallagen

Förslag: Beslut som fattas av en kommunal nämnd eller hamnförvaltning får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen
(2017:725).
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Vissa beslut som omfattas av hamnförordningen kan komma att
fattas av kommunala nämnder och hamnförvaltningar. Med
anledning av detta bör det klargöras att bestämmelserna om
laglighetsprövning enligt 13 kap. i den nya kommunallagen
(2017:725) inte är tillämpliga i fråga om sådana beslut. Den nya
kommunallagen träder i kraft 1 januari 2018. Prövningen av
besluten ska istället uteslutande regleras av den föreslagna lagen.
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7

Farleder och hamnar

7.1

Inledning

I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
fastslår regeringen att sjöfarten har en viktig roll i det svenska
transportsystemet och att en överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart bör främjas. Det sagda gäller inte minst i fråga
om inrikes sjötransporter. En effektiv logistik och pålitliga
transportinfrastrukturflöden utgör viktiga förutsättningar för
näringslivets konkurrenskraft. En utökad satsning på sjöfart kan
också komma att avlasta såväl järnvägs- som vägnätet från tunga
transporter och därmed bidra till att underhållskostnaderna för
infrastrukturen minskar. I Sverige står trafiken med tunga fordon
för en betydande andel av vägslitaget. Fartygstransporter framstår
också ofta som mer miljövänliga än landsvägstransporter genom att
utsläppen per ton transporterat gods ofta är lägre.
En avgörande orsak till att överflyttningen av godstransporter
från väg till sjöfart inte har ägt rum i önskvärd omfattning är den
högre flexibiliteten hos framförallt lastbilstransporterna jämfört
med fartygstransporter. Vidare framstår kostnaderna för
lastbilstransporter många gånger som lägre och därmed mer
konkurrenskraftiga i förhållande till fartygstransporter. Enligt
Trafikverket behövs det också en kritisk massa för att komma över
den tröskel som det innebär att bygga nya logistiklösningar som
inkluderar sjöfart. Avgörande här är den totala kostnaden – vilket
innefattar hela produktions- och distributionsprocessen –
tillsammans med andra trögheter och inte minst så kallade
beteenderelaterade aspekter i systemet. Har ett företag investerat
stora summor i en viss logistiklösning framstår det som svårt att
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frångå den lösningen även om andra lösningar framstår som bättre
och mer effektiva på sikt.
För att fungera väl är all transportverksamhet beroende av en
god infrastruktur. En viktig förutsättning för att underlätta en
överflyttning av godstransporter från inte minst väg till sjöfart är
därför att det regelverk som avser farleder och hamnar, närmast de
allmänna farlederna och allmänna hamnarna, är utformat på ett
sådant sätt att det underlättar den eftersträvade utvecklingen.
Samtidigt måste också infrastrukturen framstå som säker att
använda för att olyckor och skador på miljön ska kunna undvikas.
Det nuvarande regelverket framstår emellertid som föråldrat beträffande inrättande, utvidgning och avlysning av allmänna farleder
och allmänna hamnar. Det framstår också många gånger som oklart
vilket ansvar som hamninnehavare och farledshållare egentligen bär
för hur farleder och vattenområden inom hamnar ska ordnas och
underhållas i syfte att säkerställa effektiva och säkra sjötransporter.
Inte minst gäller detta i och med att storleken på fartygen generellt
sett har ökat. Den oklara regleringen och de otydliga ansvarsförhållandena bidrar också till att kostnaderna för att upprätthålla
infrastrukturen på sjöfartsområdet inte alltid fördelas på ett
optimalt sätt. Av den anledningen finns det även skäl att se över
regelverket avseende farleder och hamnar.

7.2

Lagstiftningsbehovet

Förslag: En ny och moderniserad lag avseende allmänna farleder
och allmänna hamnar införs.
7.2.1

Nuvarande bestämmelser

Det finns inte någon legal definition av vad som ska anses utgöra
en farled. I princip kan varje vattenområde som används för
fartygstrafik sägas utgöra en farled. Vanligen avses dock med farled
en led för den civila sjöfarten som har märkts ut dels i geografin
genom fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar, dels i
de för området gällande sjökorten. Även begreppet hamn framstår i
någon mån som vagt. Som ovan berörts i avsitt 3.2.4 definieras
kusthamn i art. 2.16 Europaparlamentets och rådets förordning
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(EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram
för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för
finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) som ett land- och
vattenområde som består av sådan infrastruktur och utrustning
som i första hand möjliggör mottagande av fartyg, lastning,
lossning av fartyg, lagring av varor, mottagande och leverans av
dessa varor, ombord- och landstigning av passagerare, besättning
och andra personer samt annan infrastruktur som är nödvändig för
transportoperatörer inom hamnområdet. Någon mer exakt
legaldefinition finns inte.
I Sverige kan farleder och hamnar vara allmänna eller privata.
Allmänna farleder är sådana farleder som har inrättats genom lagen
(1983:293) om inrättande, avlysning och utvidgning av allmän
farled och allmän hamn. Övriga farleder är privata även om vissa av
dessa underhålls av Sjöfartsverket. I 1 § lagen om inrättande,
avlysning och utvidgning av allmän farled och allmän hamn
föreskrivs att en allmän farled eller allmän hamn får inrättas eller
utvidgas om denna är av väsentlig betydelse för den allmänna
samfärdseln. Med andra ord gäller här att farleden eller hamnen ska
framstå som viktig ur trafikpolitisk synvinkel (se vidare prop.
1981/82:130 med förslag till ny vattenlag m.m., avsn. 2.8.1). I
praktiken hänger frågan om inrättandet av allmänna farleder ofta
samman med inrättandet av allmänna hamnar. Att en farled är av
väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln behöver
emellertid inte betyda att farleden måste vara av riksintresse utan
det torde räcka med att farleden är av betydelse för de lokala eller
regionala sjötransporterna. Det sagda kan jämföras med det
rikstäckande statliga vägnätet där vägarna är av varierande storlek
och kvalitet. En allmän farled får även inrättas om den är av
väsentlig betydelse för fiskerinäringen eller för trafiken med
fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till säkerheten i farleden.
Det övergripande syftet med lagen (1983:293) om inrättande,
avlysning och utvidgning av allmän farled och allmän hamn är att
farledshållare och hamninnehavare ska kunna erhålla rådighet över
fastigheter där farleden eller hamnen är lokaliserad. Kravet att
farledshållaren och hamninnehavaren ska ha rådighet över berörda
fastigheter följer av 2 kap. 4 § 4 lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Praktiskt sett kan det vara
fråga om att olika ingrepp måste göras i olika fastigheter för att
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ordna och underhålla farleden eller vattenområdet inom hamnen,
exempelvis att fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsandordningar måste uppföras såväl i vattnet som på land, att
undervattensklippor måste sprängas bort eller att själva farleden
eller ett vattenområde i anslutning till hamnanläggningen måste
muddras för att fartyg ska kunna navigera säkert i leden eller
hamninloppet. För att ta annans mark eller utrymme fordras sedan
särskilt tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 28 kap. 10 § 5
miljöbalken.
Beslutanderätten avseende inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn har delegerats till Sjöfartsverket
enligt 1 § förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn. En motsvarande
bestämmelse återfinns även i 2 § 2 förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket enligt vilken verket i egenskap av
infrastrukturhållare för farleder ska svara för farledshållningen och
vid behov inrätta nya farleder.
Beslut om inrättande och utvidgning av allmänna farleder och
allmänna hamnar ska föregås av en miljöprövning. Vid prövningen
ska, enligt de bestämmelser som träder i kraft 1 januari 2018, 2–4
kap. och 5 kap. 3 och 15 §§ miljöbalken (1998:808) tillämpas (1 a
§). I ärendet ska frågan om farleden eller hamnen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan undersökas (1 b §). Den
länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen ska
bedrivas fattar sedan ett särskilt beslut i frågan. Kan det antas att
beslutet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan ska en
specifik miljöbedömning enligt bestämmelserna i 6 kap. 28–41, 44
och 45 §§ miljöbalken göras. I annat fall är det tillräckligt att en
liten miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 47 § miljöbalken tas
fram. Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser omfattas av det
samråd som ska ske. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan ingå
som en del i ärendet om inrättande eller utvidgning av allmän farled
eller allmän hamn (1 c §).
I fråga om inrättande av nya allmänna farleder är det enligt 17
kap. 1 § 2 miljöbalken regeringen som prövar tillåtligheten av dessa.
Regeringen kan i vissa fall även förbehålla sig rätten att pröva
tillåtligheten av allmänna farleder och allmänna hamnar enligt 17
kap. 3 §. Det gäller om verksamheten kan få betydande omfattning
eller om naturvärden inom skyddade områden kan komma att
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skadas mer än obetydligt. Sjöfartsverket ska i sådana fall med eget
yttrande överlämna frågan till regeringen (1 d §).
Vid behov kan även Sjöfartsverket enligt 2 § lagen (1983:293)
om inrättande, avlysning och utvidgning av allmän farled och
allmän hamn avlysa en allmän farled eller allmän hamn. Det gäller i
fall då farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål
utan att säkerheten äventyras, om farleden eller hamnen inte längre
behövs för sitt ändamål eller om farleden eller hamnen inte sköts så
att
dess
ändamål
tillgodoses.
Även
här
ska
en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Utöver detta återfinns även ett krav i 3 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) på tillstånd för uppförande av fyrar, sjömärken
och andra sjösäkerhetsanordningar än de som Sjöfartsverket håller.
Frågor om tillstånd för sådana anordningar prövas av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket. Sjösäkerhetsanordningarna får inte ändras eller dras in utan tillstånd.
7.2.2

En otydlig reglering och ansvarsfördelning

Idag framstår indelningen i allmänna och privata farleder och vem
som har ansvaret för dessa som problematisk. Detsamma gäller
även ansvaret för utprickning i allmänna hamnar. För det första
framstår det som oklart vilket ansvar som privata farledshållare och
hamninnehavare har i fråga om allmänna farleder och allmänna
hamnar beträffande ordnandet och underhållet av farleden och
vattenområden inom hamnarna. Enligt 3 kap. 3 § sjötrafikförordningen ska, som ovan antytts, den som inrättar en sjösäkerhetsanordning underhålla och betjäna denna på ett tillfredsställande
sätt. Visar sig sjösäkerhetsanordningen vara bristfällig eller
vilseledande och vidtas inte rättelse kan Transportstyrelsen
undanröja eller föranstalta om rättelse på den underhållsskyldiges
bekostnad (3 kap. 4 §). Däremot är det mer osäkert vad som gäller i
fråga om exempelvis vattendjup och liknande i allmänna farleder
och allmänna hamnar. Exempelvis kan allmänna farleder och
inseglingsrännor till allmänna hamnar behöva underhållsmuddras
med jämna mellanrum. Sjösäkerhetsanordningarna som återfinns i
en allmän farled kan även behöva uppgraderas med hänsyn till den
tekniska utvecklingen. Som ovan berörts framgår av 2 § 1 och 2

58

lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn att en allmän farled eller allmän hamn kan avlysas om
den inte kan användas för sitt ändamål utan att det äventyrar sjösäkerheten eller att den inte sköts så att dess ändamål tillgodoses.
Dessa bestämmelser framstår emellertid som svåra att tillämpa i
situationer där en farled eller inseglingsränna behöver underhållsmuddras på grund av slam eller uppgraderas med hänsyn till den
tekniska utvecklingen eller att allmänt sett fartygsstorlekarna har
ökat.
Beträffande privata farleder är rättsläget ännu mer osäkert
eftersom dessa i praktiken endast utgör en samling utplacerade
sjösäkerhetsanordningar. Det saknas här i praktiken en ansvarig
farledshållare som har rådighet över de aktuella fastigheterna vilket
leder till att ansvaret endast kan anses omfatta underhållet av de
enskilda sjömärkena (3 kap. 3 § sjötrafikförordningen). Något
ansvar för farledens bredd och djup finns inte. Vidare finns risken
att de privata sjösäkerhetsanordningarna inte underhålls i den
utsträckning som är nödvändigt eftersom kostnaderna för skötseln
av dessa kan vara höga. Att den som åtagit sig att ansvara för
underhållet av de privata sjösäkerhetsandordningarna inte har
rådigheten över de vattenområden där farleden finns försvårar
också organiseringen av underhållet. Varje nytt ingrepp kräver då
fastighetsägarnas tillstånd.
Den nuvarande lagstiftningen på området är inte heller riktigt
tydlig i fråga om när allmänna farleder kan inrättas. Enligt 1 § lagen
(1983:293) om inrättande, avlysning och utvidgning av allmän
farled och allmän hamn kan en allmän farled inrättas om det är av
betydelse för den allmänna samfärdseln. I fråga om farleder i
anslutning till industrihamnar kan det dock framstå som långsökt
att tala om att dessa har betydelse för den allmänna samfärdseln
även om det kan finnas ett väsentligt intresse av att sådana farleder
finns och att de uppfyller vissa standarder med hänsyn till typen av
fartyg som trafikerar industrihamnen i fråga.
Även den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Sjöfartsverket
och Transportstyrelsen i fråga om vilken myndighet som inrättar
allmänna farleder och allmänna hamnar respektive beslutar om
tillstånd för uppförande av fyrar, sjömärken och andra
sjösäkerhetsanordningar framstår idag som mindre ändamålsenlig.
Medan Sjöfartsverkets inrättande av allmänna farleder och allmänna
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hamnar ska föregås av en miljöprövning, kan samtidigt Transportstyrelsen godkänna en ansökan avseende ett större antal sjösäkerhetsanordningar. Det sistnämnda kan åtminstone teoretiskt sett
innebära att Transportstyrelsen genom beslutet i realiteten inrättar
en ny farled utan att detta föregås av någon miljöprövning. Det
framstår som betänkligt eftersom en privat farled likaväl som en
allmän sådan kan komma att generera ytterligare sjötrafik med
effekter på miljön i form av bland annat buller, avgaser och vågor.
Detta kan i sin tur påverka fastighetsägare samt djurlivet negativt.
Vidare försvårar det faktum att beslutanderätten tillkommer olika
myndigheter möjligheterna att tillskapa ett sammanhängande
system i utmärkningen av olika farleder och vattenområden inom
hamnar.
Slutligen framstår gränsdragningen mellan allmänna hamnar
och allmänna farleder i vissa fall som godtycklig när det gäller
ansvaret för de vattenområden som hör till hamnen respektive
farleden in till hamnen. Gränserna mellan farleden och hamnen
synes uteslutande ha dragits med hänsyn till att hamninnehavaren
ska ha viss rådighet över vattenområden i anslutning till
hamnanläggningen. Gränsen för allmän hamn framgår idag av
SJÖFS 2013:4 Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över
allmänna farleder och allmänna hamnar. Beroende på geografin kan
dessa områden i vissa fall vara mycket vidsträckta. I andra fall har
gränsen dragits mycket nära själva hamnanläggningen. Gränsdragningarna har lett till diskussioner om farledshållaren eller hamninnehavaren ska ta ansvar för utprickningen och farledsdjupet
innanför gränsen för den allmänna hamnen.
Sammantaget talar detta för att lagstiftningen i fråga bör ses
över och att en ny och moderniserad lag avseende allmänna farleder
och allmänna hamnar bör införas. I samband med detta kan det
även finnas skäl för Sjöfartsverket att se över den förteckning över
allmänna farleder och allmänna hamnar som återfinns i SJÖFS
2013:4 avseende behovet av att inrätta nya allmänna farleder och
hamnar, utvidga eller avlysa vissa befintliga allmänna farleder och
hamnar. Det kan även finnas behov av att se över vem som i det
enskilda fallet ska vara farledshållare. Har en farled endast
betydelse för fritidsbåtlivet kan det i vissa fall vara lämpligt att de
berörda kommunerna tar över ansvaret för farleden. I andra fall kan
en industrihamn tänkas ta över ansvaret för en farled i anslutning
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till hamnen. Även gränsdragningen mellan vattenområden inom allmänna hamnar och annat vatten kan behöva ses över. Den
föreslagna lagstiftningen bör däremot inte omfatta andra farleder
än de allmänna eftersom det här saknas möjlighet att utse en
ansvarig farledshållare. Farledshållaren saknar, som tidigare
påpekats, rådighet över de berörda vattenområdena om denne inte
själv samtidigt är fastighetsägare. Undantaget utgörs här av farleder
som Sjöfartsverket ansvarar för och som uteslutande ordnas inom
så kallade allmänna vatten som staten själv rådigheten över.

7.3

Inrättande och tillståndsgivning

Förslag: De nuvarande bestämmelserna i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn om beslut avseende inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn överförs vissa redaktionella
ändringar till den nya lagen. I samband med detta tydliggörs att
även behovet av annan näringsverksamhet än fiskerinäringen kan
beaktas vid inrättande och utvidgning av allmänna farleder.
Tillståndsgivningen för uppförande och borttagande av sjömärken i
3 kap. sjötrafikförordningen (1986:300) överförs från
Transportstyrelsen till Sjöfartsverket. Transportstyrelsen ges
däremot rätt att meddela föreskrifter om standarder för och
säkerheten i allmänna farleder och vattenområden inom allmänna
hamnar.
Bestämmelserna i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn om beslut avseende
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn bör med vissa smärre ändringar överföras till den nya lagen.
Författningsförslaget bygger på de bestämmelser som träder i kraft
den 1 januari 2018, det vill säga 1 a, 1 b, 1 c och 1 d §§.
I syfte att underlätta för industrin att välja fartygstransporter
framför att transportera godset på väg bör det emellertid
tydliggöras i lagen att allmänna farleder även kan inrättas i
anslutning till industrihamnar. Det kan vara fråga om hamnar i
anslutning till tunga industrier som pappersbruk, raffinaderier och
kraftverk. Sådana lösningar framstår inte sällan som mer
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miljövänliga än att transportera godset med lastbil eftersom
utsläppen per ton transporterat gods är lägre. Samtidigt kan det
existerande väg- och järnvägsnätet komma att avlastas. Sådana
industrihamnar kan emellertid inte sägas vara av direkt betydelse
för den allmänna samfärdseln eftersom de har inrättats specifikt för
den aktuella industrins behov och därmed inte är öppna för allmän
trafik. Det är därmed tveksamt om den nuvarande bestämmelsens
avfattning ger stöd för att inrätta sådana farleder. Farleder som
leder in till industrihamnar kan svårligen sägas vara väsentliga för
den allmänna samfärdseln. Samtidigt framstår det som viktigt ur
såväl närings- som sjösäkerhetssynpunkt att sådana farleder kan
inrättas. För att ge industrin goda konkurrensmöjligheter och
incitament att välja fartygstransporter framför väg- eller
järnvägstransporter kan exempelvis en farled till och från en
industrihamn behöva muddras upp för att möjliggöra mottagande
av större fartyg med bättre lastkapacitet. Även sjösäkerhetsskäl kan
tala för att en sådan farled muddras upp eller undervattensklippor
sprängs bort innan större fartyg tas emot i hamnen. Större fartyg
medför ofta ett ökat behov av säkerhetsmarginaler vad avser
vattendjup och vattenyta att manövrera fartyget på. Möjligheten att
enligt 1 § inrätta och utvidga farleder föreslås därför utökas till att
även omfatta situationer där det föreligger ett väsentligt intresse av
att inrätta eller utvidga allmän farled med hänsyn till annan näringsverksamhet än fiskerinäringen. Precis som enligt nuvarande
bestämmelser ska ett inrättande eller en utvidgning av en sådan
farled föregås av en miljöprövning.
I det här sammanhanget finns även skäl att beröra förhållandet
mellan bestämmelserna i lagen om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn och bestämmelserna
om tillstånd avseende uppförande och borttagande av fyrar,
sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar i 3 kap.
sjötrafikförordningen (1986:300). Idag är det, som ovan berörts,
Transportstyrelsen som handlägger tillståndsärenden enligt 3 kap. 2
§ sjötrafikförordningen avseende uppförande och borttagande av
fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar som
Sjöfartsverket inte ansvarar för. Samtidigt är Sjöfartsverket den
myndighet som svarar för en stor del av farledshållningen samt
sjökartläggningen. I praktiken framstår det som en mindre väl
fungerande lösning. Som ovan anmärkts kan gränsen för när det är
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fråga om inrättande av farleder och godkännande av
sjösäkerhetsandordningar vara svår att dra. I syfte att hålla ihop
frågorna om inrättande och utvidgning av farleder samt tillståndsgivningen avseende sjösäkerhetsanordningar bör den sistnämnda
typen av ärenden överflyttas från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket. Överflyttningen föranleder också vissa följdändringar i
sjötrafikförordningen i så måtto att Sjöfartsverket måste ges rätt att
ta ut avgifter för ärendehandläggningen (5 kap. 4 § sjötrafikförordningen).
Även i fråga om rätten att meddela specifika trafikföreskrifter
för vissa farledssträckningar enligt 3 § lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysande av allmän hamn gäller att
denna bör överflyttas till Sjöfartsverket. Sådana beslut fattas idag av
Transportstyrelsen i samråd med Sjöfartsverket enligt 1 § andra
stycket förordningen 1998:898) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn. Det kan motiveras
med att besluten avser trafikföreskrifter rörande vissa specifika
farleder. Det kan röra sig om trafik i vissa kanaler eller i farleder
under vissa broar.
Brott mot dessa trafikföreskrifter bör fortsatt vara belagda med
straff. I och med att straffbestämmelsen utgör ett så kalla blankettstraffstadgande bör dock till skillnad mot vad som gäller idag
fängelse inte ingå i straffskalan. Straffet för brott mot trafikföreskrifterna bör vara penningböter. Det bör i sammanhanget påpekas
att den som vållar en sjöolycka eller på annat sätt brister i gott
sjömanskap till förekommande av sjöolycka genom att bryta mot
trafikföreskrifterna kan dömas till strängare straff enligt
bestämmelserna i 20 kap. sjölagen (1994:1009).
Däremot bör Transportstyrelsen fortsatt vara den myndighet
som svarar för den allmänna utvecklingen av standarder för fyrar,
sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar men även för
standarden för och säkerheten i allmänna farleder och
vattenområden inom allmänna hamnar med hänsyn till trafiken i
dessa. Idag saknas ett genomarbetat regelverk avseende farleder och
farledsstandard. Samtidigt finns det inte minst med anledning av
den ökade storleken hos fartyg ett behov av att utveckla regelverket
på området. Det gäller särskilt som den svenska kusten på grund av
de många gånger trånga skärgårdarna är svårnavigerade. Ett sådant
regelverk ger möjlighet att indela farlederna i klasser beroende på
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vilka fartyg dessa är avsedda för. Av den anledningen bör
Transportstyrelsen ges en rätt att meddela generella föreskrifter om
standard och säkerhet.

7.4

Ansvar för ordnande och underhåll

Förslag: Farledshållaren och hamninnehavaren ansvarar för att den
allmänna farleden och vattenområden inom den allmänna hamnen
ordnas och underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
I syfte att komma till rätta med den oklara situation som idag råder
avseende ansvaret för ordnande och underhåll av allmänna farleder
och allmänna hamnar bör det föreskrivas att det är farledshållaren
respektive hamninnehavaren som har det primära ansvaret för att
farleden respektive vattenområden inom den allmänna hamnen
ordnas och underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte
äventyras. Ansvaret får anses innefatta att farledshållaren, i
förhållande till de särskilda föreskrifter som gäller för farleden i
fråga och de allmänt gällande normer och standarder avseende
sjösäkerhetsanordningar och farleder, ska se till att farleden och
hamnen utprickas, vid behov muddras eller på annat sätt ordnas
och underhålls på ett sådant sätt att fartyg av den typ och storlek
som farleden och hamnen är beräknad för kan navigera säkert i
denna. Hur en specifik allmän farled eller specifikt vattenområde
inom en allmän hamn närmare ska ordnas och underhållas kan
föreskrivas i föreskrifter i anslutning till beslutet om inrättande
eller utvidgning.
I det här sammanhanget kan gränserna för de vattenområden
som ska räknas till de allmänna hamnarna respektive de anslutande
allmänna farlederna sannolikt behöva ses över i syfte att klarlägga
exakt var ansvaret för de olika områdena ska dras. Det gäller i
synnerhet i fall där farleden också löper genom en hamn. Det sistnämnda är fallet i exempelvis Göteborg där farleden även leder in i
Göta älv och Vänern samt Stockholm och Södertälje där farleden
leder in i Mälaren. I sådana fall bör farledshållaren kunna ges
ansvaret för ordnande och underhåll av själva farleden även om
denna löper genom hamnen i fråga.
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Att det i den föreslagna lagen klarläggs att farledshållaren
respektive hamninnehavaren har ansvaret för att den allmänna
farleden och vattenområden inom den allmänna hamnen ordnas
och underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras,
innebär inte något definitivt ställningstagande i fråga om vem som
ska bära de slutliga kostnaderna för åtgärderna. Utgångspunkten är
naturligtvis att kostnaderna för ordnande och underhåll av den
allmänna farleden respektive vattenområdena inom den allmänna
hamnen bärs av farledshållaren respektive hamninnehavaren, men
ingenting hindrar att en annan part svarar för kostnaderna så länge
detta inte innebär en konflikt med reglerna om statsstöd. Att
Sjöfartsverket i vissa fall åtar sig uppdraget att ordna och underhålla
vissa sjösäkerhetsanordningar samt även bära kostnaderna för detta
inom allmänna hamnar, kan ses som en satsning på infrastrukturen
och inte ett statsstöd. Inte heller hindrar bestämmelserna att en
hamn som önskar ta emot större tonnage bekostar en
uppmuddring av en allmän farled som leder in till hamnen. Om
däremot Sjöfartsverket åtar sig att till stora kostnader muddra upp
en allmän farled i huvudsak för att en industrihamn önskar ta emot
större fartyg finns risken att detta kan komma att ses som ett
otillåtet statsstöd till det ifrågavarande industriföretaget om stödet
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på den
gemensamma marknaden på ett sådant sätt att det påverkar handeln
mellan medlemsstaterna. Det är då inte längre fråga om en allmän
infrastruktursatsning utan en satsning riktad mer eller mindre
direkt mot ett visst företag eller viss produktion. Kommissionen
har utarbetat relativt omfattande riktlinjer för bedömningen av
olika former av statsstöd.
En annan aspekt gäller konkurrensen mellan de allmänna hamnarna. Även om driften av de allmänna hamnarna utgör kommunala
verksamheter utesluter inte det att hamnarna i hög grad
konkurrerar med varandra. Hamnverksamheten kan i vissa fall stå
för betydande kommunala intäkter och det leder till att det kan
finnas ett stort ekonomiskt intresse av hur gränsen mellan den
allmänna farleden och den allmänna hamnen dras i det enskilda
fallet. Dras gränsen för den allmänna hamnen långt utanför själva
hamnanläggningen kan detta innebära att hamninnehavaren får ett
större kostnadsansvar för exempelvis muddring än om den
allmänna farleden med Sjöfartsverket som farledshållare dragits
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ända in till kaj. Gränsdragningen i Sjöfartsverkets förteckning kan
här behövas ses över samtidigt som hamninnehavaren och
farledshållaren i detalj bör överenskomma om vem som ska ha det
faktiska ansvaret för vissa sjösäkerhetsanordningar. En
grundläggande princip här kan vara att den allmänna hamnen inte
bör utsträckas längre än vad det finns behov för i
rådighetshänseende. Behövs ett vattenområde utanför själva
hamnanläggningen muddras upp med jämna mellanrum för att
fartyg ska kunna vända där kan detta tala för att området bör ingå
som en del av den allmänna hamnen. Är vattendjupet i detta
område däremot tillräckligt bör det räcka med att området utgör en
del av den allmänna farleden. På samma sätt kan farledshållaren
tänkas ta kostnadsansvaret för skötseln av vissa fyrar som finns
inom den allmänna hamnen om den huvudsakliga funktionen hos
dessa är att fartygen ska kunna navigera säkert i farleden till och
från hamnen.

7.5

Tillsyn

Förslag: Sjöfartsverket utses till tillsynsmyndighet i de fall
farledshållaren eller hamninnehavaren är någon annan än staten.
Sjöfartsverket ska ha rätt att få tillgång till den information och de
handlingar som krävs för tillsynen. Vidare ska Sjöfartsverket kunna
förelägga en farledshållare eller hamninnehavare att vidta de
rättelser och andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Om
rättelserna eller åtgärderna inte företas inom föreskriven tid ska
Sjöfartsverket kunna låta vidta rättelserna eller åtgärderna på
farledshållarens eller hamninnehavarens bekostnad. Tillsynen över
sjösäkerhetsanordningar bör även den övergå på Sjöfartsverket.
Transportstyrelsen förutsätts fortsatt bedriva en systemtillsyn
rörande att farleds- och hamnsystemet svarar mot gällande
standarder.
Sjöfartsverket bör utses till tillsynsmyndighet i de fall farledshållaren eller hamninnehavaren är någon annan än staten. Det
framstår som lämpligt i och med att Sjöfartsverket har huvudansvaret för infrastrukturen till sjöss samtidigt som verket rent
praktiskt i flera fall är farledshållare. Det är här fråga om en faktisk
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tillsyn, det vill säga en kontroll av att utrustningen uppfyller
gällande krav enligt de beslut om inrättande av den allmänna
farleden eller allmänna hamnen i fråga, de särskilda föreskrifter som
meddelats i anslutning till detta. Transportstyrelsen förutsätts att
fortsatt bedriva systemtillsyn rörande att farleds- och
hamnsystemet svarar mot gällande standarder. Den sistnämnda
tillsynen avser även Sjöfartsverket som farledshållare.
För att kunna bedriva tillsynen på ett ändamålsenligt sätt bör
Sjöfartsverket ges rätt att få tillgång till den information och de
handlingar som är nödvändiga för tillsynen. Ett föreläggande om
att lämna upplysningar eller visa upp handlingar bör vid behov
kunna förenas med vite. Upptäcks vid tillsynen fel och brister i hur
en allmän farled eller ett vattenområde i en allmän hamn är ordnat
och underhållet bör Sjöfartsverket kunna förelägga farledshållaren
eller hamninnehavaren att rätta felet eller bristen. Vidtas sådana
rättelser inte inom föreskriven tid, bör Sjöfartsverket kunna vidta
rättelserna på farledshållarens eller hamninnehavarens bekostnad.
Att Sjöfartsverket kan vidta åtgärder för att rätta fel och brister på
farledshållarens eller hamninnehavarens bekostnad framstår som en
mer effektiv sanktion än exempelvis straffrättsliga sanktioner. I de
fall bristerna i ordnandet och underhållet av en farled är så allvarliga
att dessa förorsakar en sjöolycka torde i vissa fall även ansvar kunna
utdömas enligt den allmänna straffbestämmelsen i 13 kap. 10 §
brottsbalken avseende underlåtenhet att avvärja allmänfara.
I linje med att Sjöfartsverket ges tillsynsansvaret för farleder där
staten inte är farledshållare bör även verket överta tillsynen över
sjösäkerhetsanordningar enligt 3 kap. 3, 4 och 6 §§ och 5 kap. 4 §
sjötrafikförordningen (1986:300).
Sjöfartsverkets beslut avseende tillsyn bör kunna överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas för överklagande till kammarrätten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör
bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen samt
om avgifter för sådan tillsyn enligt denna lag.
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8

Ikraftträdande

8.1

Hamnförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar
(hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019.
Det betyder att även förslaget till kompletterande lag måste träda i
kraft samma datum.
Beträffande övergångsbestämmelser föreskrivs i art. 21.1
hamnförordningen att förordningen inte ska tillämpas ska tillämpas
på hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017
och som är tidsbegränsade. Detsamma bör gälla i fråga om den
föreslagna lagen med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen. Förordningen innehåller sedan en tilläggsbestämmelse i art. 21.2 enligt vilken hamntjänstekontrakt som
ingåtts före den 15 februari 2017 och som inte är tidsbegränsade,
eller har motsvarande verkan, ska ändras för att överensstämma
med förordningen senast den 1 juli 2025. Den kompletterande
lagen bör innehålla en motsvarande bestämmelse. En fråga som gör
sig gällande i sammanhanget är vad som avses med uttrycket ”har
motsvarande verkan” i förordningstexten. Sannolikt avses här
hamntjänstekontrakt som har utformats som tillsvidarekontrakt,
men med tillägget att priser och andra villkor för tillhandahållande
av hamntjänsterna kan omförhandlas eller justeras med hänsyn till
kostnadsutvecklingen med vissa intervall. I praktiken får detta
anses innebära att mer eller mindre samtliga hamntjänstekontrakt
som faller under hamnförordningen ska ha anpassats till denna
senast 1 juli 2025 eftersom det inte framstår som sannolikt att det
skulle finnas särskilt många kontrakt på marknaden med längre
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löptid än åtta år utan möjlighet att omförhandla eller justera priser
och andra villkor.
Den föreslagna förordningen med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen som utpekar Konkurrensverket som
tillsynsmyndighet samt bemyndigar verket att meddela ytterligare
föreskrifter om tillsyn bör av naturliga skäl träda i kraft samtidigt
som lagen i fråga, det vill säga den 24 mars 2019.
Även de föreslagna ändringarna i den befintliga lagen (1981:655)
om vissa avgifter i allmän hamn bör träda i kraft samtidigt som
hamnförordningen gör detta, det vill säga den 24 mars 2019. Det
bedöms inte vara nödvändigt att införa några övergångsbestämmelser.

8.2

Allmänna farleder och hamnar

Införandet av en ny lag om allmänna farleder och allmänna hamnar
kan förväntas medföra ett för Sjöfartsverket relativt omfattande
arbete med att ändra och utveckla nya föreskrifter. Bland annat kan
förteckningen över allmänna farleder och allmänna hamnar behövas
ses över. Vissa farleder som idag utgör privata farleder kan behöva
inrättas som allmänna farleder medan vissa befintliga allmänna
farleder och allmänna hamnar kan behöva avlysas. Det också kan
vara aktuellt att se över vem som ska utgöra farledshållare för en
viss farled även om denna bör behålla sin status som allmän farled.
Vidare kan gränserna mellan allmänna farleder och allmänna
hamnar behöva ritas om. Beträffande det sistnämnda arbetet
bedöms att detta behöver bedrivas i nära kontakt med de berörda
hamnarna.
Transportstyrelsen förväntas även behöva se över och utveckla
föreskrifter avseende standarden för och säkerheten i allmänna
farleder och vattenområden inom allmänna hamnar. Det kan vara
fråga om att indela farleder i olika klasser med hänsyn till de fartyg
som förväntas trafikera farleden.
Slutligen kan Sjöfartsverket samt Transportstyrelsen behöva tid
för att hantera överföringen av tillståndsgivningen avseende
sjösäkerhetsanordningar samt hanteringen av de särskilda
föreskrifterna för vissa farleder. Det bedöms även ta viss tid att
praktiskt samordna tillsynen över farledssystemet. Som ovan
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redogjorts för föreslås att Transportstyrelsen övergripande ska
reglera standarden för och säkerheten i allmänna farleder och
vattenområden inom allmänna hamnar samt bedriva en
systemtillsyn avseende Sjöfartsverkets inrättande och underhåll av
farleder samt Sjöfartsverkets tillsyn över andra farledshållare. Målet
med systemtillsynen är att kontrollera att standard- och
säkerhetskraven avseende allmänna farleder och allmänna hamnar
kan förväntas vara uppfyllda. Sjöfartsverket får sedan bedriva den
faktiska tillsynen över allmänna farleder som andra än staten
förvaltar samt över vattenområden inom allmänna hamnar, det vill
säga att på plats kontrollera att dessa ordnas och underhålls på ett
sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
Arbetet på myndighetsnivå avseende utveckling och rutiner bedöms ta tre år i anspråk och ikraftträdandedatum har därför satts
till 1 januari 2021.
Genom förslagna lagen upphävs den nuvarande lagen (1983:293)
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn. Den sistnämnda lagen bör dock fortsatt vara
tillämplig i fråga om prövningen av ärenden som har inletts före
den 1 januari 2021.
Den föreslagna förordningen om allmänna farled och allmänna
hamnar utpekar Sjöfartsverket som beslutande myndighet avseende
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn samt som ansvarig myndighet för bland annat tillsynen över
allmänna farleder i de fall farledshållaren är någon annan än staten
och vattenområden inom allmänna hamnar. Förordningen bör av
naturliga skäl träda i kraft samtidigt som lagen i fråga, det vill säga
den 1 januari 2021. Äldre föreskrifter bör fortsatt gälla i fråga om
ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
De föreslagna ändringarna i sjötrafikförordningen (1986:300)
avseende tillstånd för uppförande och borttagande av fyrar,
sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar bör träda i kraft
samtidigt som den föreslagna lagen om allmänna farleder och
allmänna hamnar, det vill säga den 1 januari 2021. Äldre föreskrifter
bör fortsatt gälla i fråga om ärenden som har inletts före
ikraftträdandet.
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9

Konsekvenser

9.1

Införandet av hamnförordningen

Bedömning: Införandet av hamnförordningen medför inte annat
än marginella administrativa och ekonomiska kostnader för
myndigheterna och näringslivet.
9.1.1

Myndigheter

Som anfördes i avsnitt 3.2.1 omfattar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om
inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och
gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) endast ett begränsat antal kusthamnar. Inte heller väntas
hamnförordningen påverka den nuvarande verksamheten i de
hamnar som omfattas av förordningen annat än mycket marginellt.
Det bedöms därför inte vara nödvändigt att tillföra några
ytterligare resurser till Konkurrensverket i egenskap av tillsynsmyndighet. Till detta kommer att verket redan idag utövar en
allmän tillsyn över att de kommunala hamnarna följer tillämpliga
bestämmelser om offentlig upphandling. Av samma anledning kan
det heller inte förväntas att förvaltningsdomstolarna får någon
ökad målstillströmning till följd av hamnförordningen.
Konkurrensverkets tillsyn och eventuell målhantering inom ramen
för hamnförordningen bedöms därmed kunna rymmas inom
befintlig budget.

71

9.1.2

Kommuner och näringsliv

Hamnförordningen förväntas inte medföra någon nämnvärt ökad
administration eller nämnvärt ökade kostnader för hamnarna,
hamntjänsteleverantörerna eller hamnanvändarna i förhållande till
vad som gäller idag med tanke på förordningens begränsade
tillämpningsområde. Precis som anfördes i avsnitt 3.2.1 väntas
heller inte konkurrensen mellan olika svenska hamnar att påverkas
av införandet av hamnförordningen.

9.2

Farleder och hamnar

Bedömning: Införandet av ny lag om allmänna farleder och
allmänna hamnar medför inte några större ekonomiska
konsekvenser i sig. Däremot kan den diskussion avseende den
framtida utvecklingen av och kostnadsansvaret för farleds- och
hamninfrastrukturen som förslagen lägger grunden till komma att
medföra ekonomiska konsekvenser för såväl myndigheterna,
kommunerna, näringslivet som fritidsbåtlivet. I dagsläget framstår
det inte som möjligt att med någon säkerhet beräkna de
ekonomiska konsekvenserna av detta. Frågan bör utredas närmare
av Sjöfartsverket i samband med att förteckningen över de
allmänna farlederna och de allmänna hamnarna ses över.
9.2.1

Myndigheter

Förslaget att Sjöfartsverket övertar tillståndsgivningen avseende
uppförande och borttagande av fyrar, sjömärken och andra
sjösäkerhetsanordningar kan medföra vissa ökade kostnader för
verket samtidigt som kostnaderna för Transportstyrelsen minskar i
motsvarande mån. Även Sjöfartsverket kommer dock enligt
förslaget att ges möjlighet att ta ut avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt sjötrafikförordningen.
I fråga om tillsynen över allmänna farleder och allmänna hamnar
där farledshållaren eller hamninnehavaren är någon annan än staten
ges Sjöfartsverket en möjlighet att ta ut avgifter för tillsynen. Det
framstår emellertid inte som möjligt att inom ramen för den
aktuella utredningen med någon säkerhet bedöma hur stora
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kostnaderna för tillsynen kan komma att bli. Den frågan hänger
samman med hur ansvaret för kostnaderna för den svenska farledsoch hamninfrastrukturen i form av ordnande och underhåll av
farleder och vattenområden inom allmänna hamnar ska fördelas
mellan staten och andra intressenter i framtiden. Påtar sig staten
genom Sjöfartsverket ett större ansvar genom att fler allmänna
farleder inrättas med verket som farledshållare eller ändras
gränserna mellan allmänna hamnar och allmänna farleder där verket
är farledshållare på så sätt att gränserna dras närmare själva
hamnanläggningen, kan Sjöfartsverkets kostnader förutses öka.
Detsamma gäller om Sjöfartsverket åtar sig att bekosta ordnande
och underhåll av vissa sjösäkerhetsanordningar inom de allmänna
hamnarna. Fattas det däremot beslut om att avlysa vissa allmänna
farleder och allmänna hamnar kan Sjöfartsverkets kostnader
komma att minska. En annan tänkbar utveckling är att kommuner
eller privata organisationer tar över ansvaret för vissa allmänna
farleder som endast är av intresse för fritidssjöfarten. Vissa
industrier kan tänkas överta ansvaret för vissa farleder i anslutning
till industrihamnar. Ytterst är detta en fråga om i vilken
utsträckning staten ska stå för satsningar på farleds- och
hamninfrastruktur i förhållande till kommunerna, det privata
näringslivet och fritidsbåtlivets organisationer. Sammantaget kan
detta anses innebära att författningsförslagen avseende allmänna
farleder och allmänna hamnar i sig inte medför några större
ekonomiska konsekvenser, men att förslagen är ägnade att lägga
grunden till en framtida politisk-ekonomisk diskussion mellan
staten, kommunerna och näringslivet avseende utvecklingen av och
kostnadsansvaret för den svenska farleds- och hamninfrastrukturen. Den frågan bör närmare utredas av Sjöfartsverket i
samband med att förteckningen över de allmänna farlederna och de
allmänna hamnarna ses över.
9.2.2

Kommuner, näringsliv och fritidsbåtliv

Som anmärktes i föregående avsnitt kan inte kommuner, näringsliv
och fritidsbåtlivet förväntas bli påverkade i någon större utsträckning av författningsförslagen. Däremot kan den framtida
diskussionen avseende utvecklingen av och kostnadsansvaret för
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farleds- och hamninfrastrukturen som förslagen lägger grunden till
komma att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunerna,
näringslivet och fritidsbåtlivet.

9.3

Övriga konsekvenser

Bedömning: Samhället i övrigt påverkas inte.
Förslaget bedöms inte specifikt påverka den kommunala självstyrelsen, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen eller
den offentliga servicen i olika delar av landet, små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i
förhållande till större företags, jämställdheten mellan kvinnor och
män eller möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
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10

Författningskommentar

10.1

Förslaget till
lag med kompletterande bestämmelser till
hamnförordningen

1§
Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15
februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell tillsyn i hamnar
(hamnförordningen).
Paragrafen anger lagens tillämpningsområde, det vill säga att lagen
innehåller kompletterande bestämmelser till bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell tillsyn i hamnar
(hamnförordningen).
Övervägandena finns i avsnitt 6.1.
2§
Efter ansökan av en hamntjänsteleverantör som anser sig ha lidit
eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol
överpröva
1. ett förfarande avseende rätten att tillhandahålla en hamntjänst,
2. giltigheten av ett avtal eller en överenskommelse om
tillhandahållande av hamntjänster.
I paragrafen regleras att en hamntjänsteleverantör som anser sig ha
lidit eller kunna komma att lida skada kan ansöka hos allmän
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förvaltningsdomstol om överprövning av tilldelningsförfarandet
samt av giltigheten av ett avtal eller en överenskommelse om
tillhandahållande av en hamntjänst.
Första och andra punkten bygger på 20 kap. 4 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling med den skillnaden att
förutom
avtal
omfattar
andra
punkten
även
andra
överenskommelser. Skälet till detta är att det kan vara så att en
hamnledning tilldelar en intern operatör rätten att tillhandahålla en
hamntjänst utan att det föreligger ett formellt avtal mellan dessa
parter. En utomstående hamntjänsteleverantör måste ges möjlighet
att ansöka om överprövning även av ett sådant förfarande och
giltigheten av en sådan överenskommelse.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.3.2.
3§
En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt
inom vars domkrets hamnen är belägen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I paragrafen anges att ansökan om överprövning ska göras hos
förvaltningsrätten. Paragrafen bygger på 20 kap. 5 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling.
Enligt första stycket ska ansökan göras hos den förvaltningsrätt
inom vars domkrets hamnen är belägen. Skälet till att hamnens
geografiska placering valts framför hamnledningens säte är att det
kan förekomma att hamnledningen utgörs av ett utländskt företag
som endast har en filial i Sverige.
I andra stycket regleras att det för överklagande till
kammarrätten krävs prövningstillstånd.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.3.2.
4§
En ansökan om överprövning ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet eller överenskommelsen slöts.
I paragrafen regleras att en ansökan om överprövning ska ha inkommit inom sex månader från det att avtalet eller överenskommelsen slöts. Bestämmelsen utgör en preklusionsregel i så
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måtto att om någon berörd part inte har ansökt om överprövning
inom fristen kommer avtalet eller överenskommelsen att bestå.
Beträffande frågan om när avtalet ska anses ha slutits får detta
avgöras enligt allmänna avtalsrättsliga regler. I fråga om
överenskommelser mellan hamnledningen och en intern operatör
bör överenskommelsen kunna anses ha nåtts när ett definitivt
besked i frågan lämnats. Det kan vara fråga om att hamnledningen
vid ett möte beslutat att den interna operatören ska få uppdraget
och sedan meddelat den sistnämnde detta. Ytterst är det en bevisfråga när avtalet eller överenskommelsen ingicks.
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.
5§
Om hamnledningen brutit mot de grundläggande principerna i
artiklarna 3–9 i hamnförordningen och detta har medfört att hamntjänsteleverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att förfarandet ska göras om eller avslutas först sedan
rättelse har gjorts. Rätten kan i sådana fall även besluta att ett avtal
eller en överenskommelse är ogiltig.
Om det motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse,
kan rätten besluta att avtalet eller överenskommelsen helt eller
delvis ska bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet är
uppfyllda. Avtalets eller överenskommelsens bestånd kan begränsas
till viss tid.
Paragrafen anger i vilka fall en domstol ska besluta att förfarandet
ska göras om eller rättelse ska vidtas samt när ett avtal eller en överenskommelse ska anses ogiltig. Paragrafen bygger på 20 kap. 6 §
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
För att en domstol ska besluta om att förfarandet ska göras om
eller rättelse ska vidtas eller förklara ett avtal eller en
överenskommelse ogiltig fordras enligt första stycket att
hamnledningen brutit mot de grundläggande principerna i art. 3–9
hamnförordningen och att detta medfört att hamntjänsteleverantören har lidit eller kan komma att lida skada. Det är således inte
tillräckligt att hamnledningen har brutit mot vissa formella
bestämmelser utan leverantören måste visa att han eller hon gått
miste om kontraktet.
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I andra stycket regleras att om det motiveras av hänsyn till ett
tvingande allmänintresse, kan rätten besluta att avtalet eller
överenskommelsen helt eller delvis ska bestå, trots att
förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda. Avtalets eller
överenskommelsens bestånd kan begränsas till viss tid. Det kan
vara fallet i en situation där verksamheten i hamnen skulle komma
att lamslås eller allvarligt försvåras om det bestående avtalet eller
överenskommelsen omedelbart frånkändes verkan. Det skulle
annars kunna innefatta att en hamn under en period står utan
exempelvis bogseringstjänster och därför inte kan ta emot större
fartyg innan den nya hamntjänsteleverantören hunnit tillträda.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.3.2.
6§
En hamnledning som inte har följt art. 3–9 i hamnförordningen ska
ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en
hamntjänsteleverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en hamntjänsteleverantör för att förbereda och delta i tilldelningsförfarandet om åsidosättandet av bestämmelserna i förordningen
har menligt påverkat leverantörens möjligheter att få leverera
hamntjänsten.
Paragrafen, som reglerar rätten till skadestånd vid brott mot tilldelningsförfarandet, bygger i grunden på 20 kap. 20 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling.
I första stycket regleras att en hamntjänsteleverantör som lider
skada på grund av ett felaktigt förfarande vid tilldelningen av
hamntjänster har rätt till ersättning. Ersättningen kan omfatta
förlorade intäkter på grund av att hamntjänsteleverantören inte har
tilldelats hamntjänstekontraktet. Har emellertid hamntjänsteleverantören haft andra intäkter exempelvis på grund av att denne
vunnit andra hamntjänstekontrakt bör dessa avräknas.
I andra stycket klargörs att ersättningen inbegriper kostnader för
att förbereda och delta i tilldelningsförfarandet om åsidosättandet
av bestämmelserna i förordningen har menligt påverkat
leverantörens möjligheter att få leverera hamntjänsten.
Bestämmelsen framstår som nödvändig eftersom den allmänna
avtalsrättsliga principen på området annars är att vardera parten bär
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sina egna förhandlingskostnader, det vill säga risken för att något
avtal inte kommer till stånd. Ett felaktigt förfarande vid
tilldelningen av hamntjänster kan i så måtto närmast liknas vid en
form av dolus eller culpa in contrahendo.
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.
7§
Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol i den domkrets
inom vars område hamnen är belägen inom ett år från den tidpunkt
då förfarandet avseende tilldelningen av hamntjänsten avslutades
eller då avtalet eller överenskommelsen förklarades ogiltig enligt 5
§ genom beslut som har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid är
rätten till skadestånd förlorad.
I paragrafen anges att talan om skadestånd ska väckas vid allmän
domstol i den domkrets inom vars område hamnen är belägen inom
ett år från den tidpunkt då förfarandet avseende tilldelningen av
hamntjänsten avslutades eller då avtalet eller överenskommelsen
förklarades ogiltig enligt 5 § genom beslut som har fått laga kraft.
Väcks inte talan i tid är rätten till skadestånd förlorad. Det är
således fråga om en preskriptionsregel. I förhållande till
bestämmelserna om överprövning innebär detta att den
hamntjänsteleverantör som anser sig ha förlorat ett
hamntjänstekontrakt på grund av felaktigheter vid tilldelningen,
kan välja att först ansöka om överprövning för att när avtalet eller
överenskommelsen förklarats ogiltig genom ett lagakraftvunnet
beslut, föra en skadeståndstalan mot hamnledningen i allmän
domstol. Hamntjänsteleverantören kan även välja att väcka talan
direkt mot hamnledningen utan att någon överprövning skett. Det
kan vara aktuellt om hamntjänsteleverantören inte längre är
angelägen om att erhålla kontraktet i fråga, men vill ha ersättning
för nedlagda kostnader. En sådan talan måste väckas inom ett år
från det att tilldelningen av hamntjänsten avslutades.
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.
8§
Efter ansökan av en hamnanvändare som anser sig ha lidit eller
kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol
överpröva beräkningsgrunden för sådana hamnavgifter som avses i
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artikel 12 i hamnförordningen samt giltigheten av debiteringen av
dessa.
Paragrafen reglerar överprövning av sådana hamnavgifter som avses
i art. 12 hamnförordningen. Närmast är det här fråga om priset för
allmännyttiga tjänster har fastställts på ett objektivt och ickediskriminerande sätt samt står i proportion till kostnaden för den
tillhandahållna tjänsten. En hamnanvändare, exempelvis ett rederi
eller en lastägare, har möjlighet att ansöka om överprövning av
beräkningsgrunden för samt debiteringen av sådana avgifter.
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.
9§
En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i
vars domkrets hamnen är belägen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I paragrafen regleras var en ansökan om överprövning av sådana
avgifter som avses i art. 12 hamnförordningen ska göras.
I första stycket anges att en ansökan om överprövning ska göras
hos förvaltningsdomstol i vars domkrets hamnen är belägen (jfr
kommentaren avseende 3 §).
I andra stycket regleras att vid överklagande till kammarrätten
krävs prövningstillstånd.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.3.3.
10 §
Står beräkningsgrunden i strid med artikel 12 i hamnförordningen
ska rätten besluta om rättelse samt att felaktigt debiterade belopp
ska återbetalas.
I paragrafen anges att i de fall beräkningsgrunden står i strid med
art. 12 hamnförordningen ska rätten besluta om rättelse samt att
felaktigt debiterade belopp ska återbetalas. Det innebär att den del
av avgiften som inte kan anses stå i proportion till kostnaden för
den tillhandahållna tjänsten ska återbetalas. Beträffande fordran på
återbetalning får normal preskriptionstid anses gälla, det vill säga
tio år efter fordringens tillkomst.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.3.3.
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11 §
Tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna i hamnförordningen följs.
I paragrafen anges att tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsynen
över att bestämmelserna i hamnförordningen följs.
Överväganden finns i avsnitt 6.2.
12 §
Tillsynsmyndigheten får från en hamnledning eller en hamntjänsteleverantör inhämta den information och de handlingar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på grund av
brådska, materialets omfång eller något annat förhållande, får
informationen eller handlingarna inhämtas genom besök hos
hamnledningen eller hamntjänsteleverantören.
I paragrafen regleras att tillsynsmyndigheten får inhämta den
information och de handlingar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten från hamnledningen eller hamntjänsteleverantören.
Det kan här röra sig om bokföring, dokument avseende
beräkningsgrunder för avgifter, avtal, överenskommelser och
liknande. Om det behövs på grund av brådska, materialets omfång
eller något annat förhållande, får informationen eller handlingarna
inhämtas genom besök hos hamnledningen eller hamntjänsteleverantören.
Överväganden återfinns i avsnitt 6.2.
13 §
Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn
enligt denna lag, får myndigheten förelägga en hamnledning eller
en hamntjänsteleverantör att lämna information, visa upp en
handling eller lämna över en kopia av handlingen. Föreläggandet får
förenas med vite.
I
paragrafen
anges
att
en
hamnledning
eller
en
hamntjänsteleverantör vid vite kan föreläggas att lämna
information, visa upp en handling eller överlämna en kopia av
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denna. Paragrafen bygger på 22 kap. 4 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
14 §
Tillsynsmyndigheten får förelägga en hamnledning eller
hamntjänsteleverantör att vidta de rättelser och andra åtgärder som
föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite.
I paragrafen regleras att tillsynsmyndigheten får förelägga en
hamnledning eller hamntjänsteleverantör att vid vite vidta de
rättelser och andra åtgärder som föranleds av tillsynen.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
15 §
Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets hamnen är belägen. När ett
föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I paragrafen regleras att tillsynsmyndighetens förelägganden enligt
13 och 14 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
I första stycket anges att ett föreläggande får överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets hamnen är belägen (jfr
kommentaren avseende 3 §).
I andra stycket anges att prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.2.
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter enligt denna lag om tillsyn.
Av paragrafen framgår att regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter enligt
denna lag om tillsyn. Det är här fråga om detaljföreskrifter om hur
tillsynsärenden ska handläggas.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
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17 §
Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med
stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
I paragrafen anges att sådana beslut som lagen är tillämplig på inte
får överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725). I de
fall en hamnledning samtidigt utgör ett kommunalt organ klargörs
här att beslut av denna inte kan laglighetsprövas enligt
kommunallagen utan att den som berörs av ärendet istället är
hänvisad till att ansöka om överprövning, kräva skadestånd eller
klaga till tillsynsmyndigheten.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
1. Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
2. Denna lag ska inte tillämpas i fråga om tidsbegränsade
hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017.
3. I fråga om hamntjänstekontrakt som ingåtts före den 15 februari
2017 och som inte är tidsbegränsade eller har motsvarande verkan,
ska lagen tillämpas från och med den 1 juli 2025.
Bestämmelserna reglerar när lagen ska träda i kraft samt vilka övergångsregler som ska gälla.
I första punkten anges att lagen träder i kraft den 24 mars 2019,
det vill säga samma dag som hamnförordningen ska börja tillämpas.
I andra punkten anges att lagen inte ska tillämpas i fråga om
tidsbegränsade hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15
februari 2017. Bestämmelsen överensstämmer med art. 21.1
hamnförordningen.
I tredje punkten regleras att i fråga om hamntjänstekontrakt som
ingåtts före den 15 februari 2017 och som inte är tidsbegränsade
eller har motsvarande verkan, ska lagen tillämpas från och med den
1 juli 2025. Den överensstämmer med art. 21.2 i hamnförordningen. Frågan om vad som avses med uttrycket
”motsvarande verkan” diskuteras närmare i avsnitt 8.1.
Övervägandena finns i avsnitt 8.1.
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10.2

Förslaget till om allmänna farleder och allmänna
hamnar

1§
En allmän farled eller allmän hamn får inrättas om farleden eller
hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln.
En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig
betydelse för
1) fiskerinäringen,
2) annan näringsverksamhet, eller
3) fritidsbåtlivet och det behövs med hänsyn till sjösäkerheten.
Första och andra stycket gäller även i fråga om utvidgningar av
allmänna farleder eller allmänna hamnar.
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar allmänna farleder
och allmänna hamnar kan inrättas och utvidgas.
I första stycket anges som huvudregel att en allmän farled eller
allmän hamn får inrättas om farleden eller hamnen är av väsentlig
betydelse för den allmänna samfärdseln. Med uttrycket av väsentlig
betydelse för den allmänna samfärdseln avses att farleden respektive hamnen ska vara av avgörande betydelse för de allmänna
kommunikationerna (se vidare prop. 1981/82:130 med förslag till
ny vattenlag m.m. avs. 2.8.1). De allmänna hamnarna är till skillnad
från industrihamnarna vanligen öppna för samtliga fartyg som
transporterar passagerare och gods.
Andra stycket har ändrats i förhållande till motsvarande paragraf
i lagen (1983:293) om inrättande, avlysning och utvidgning av
allmän farled och allmän hamn genom att en allmän farled får
inrättas även i de fall den är av betydelse för annan
näringsverksamhet än fiskerinäringen. Avsikten är att tydliggöra att
en allmän farled kan inrättas även i anslutning till en industrihamn.
Fartygstrafiken till och från en industrihamn kan inte sägas vara
viktig för den allmänna samfärdseln om farleden endast är tänkt att
användas av de lastfartyg som trafikerar hamnen i fråga. Samtidigt
kan det finnas ett väsentligt intresse av att en farled inrättas i
anslutning till hamnen i syfte att säkerställa industrins behov av
sjötransporter samt för att tillgodose kraven på sjösäkerhet.
I tredje stycket anges att paragrafen i fråga gäller även utvidgning
av allmänna farleder och allmänna hamnar.
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Övervägandena återfinns i avsnitt 7.3.
2§
Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5 kap. 3
och 15 §§ miljöbalken tillämpas.
I paragrafen anges att vissa bestämmelser i miljöbalken ska
tillämpas vid prövningen av ärenden enligt denna lag. Paragrafen
har i oförändrat skick överförts från lagen (1983:293) om
inrättande, avlysning och utvidgning av allmän farled och allmän
hamn.
Övervägandena återfinns i avsnitt 7.3.
3§
I ett ärende enligt denna lag ska
1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.
26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap.
23–25 §§ har gjorts, om inte annat följer av undantagen i 6 kap. 23 §
andra stycket,
2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas
enligt 6 kap. 28–41, 44 och 45 §§ miljöbalken, om en betydande
miljöpåverkan kan antas,
3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47
§ miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande
miljöpåverkan inte kan antas,
4. den ansvariga myndigheten och berörda länsstyrelser
omfattas av de samråd som ska ske, och
5. det som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken om länsstyrelse ska
gälla den länsstyrelse inom vars område verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas.
Berörda
länsstyrelser
ska
ta
ställning
till
om
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.
miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta eller utvidga allmän
farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får inte överklagas.
I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och
yttranden beaktas.
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I paragrafen regleras hur miljöprövningen ska göras inom ramen
för ett ärende avseende inrättande eller utvidgning av allmän farled
och allmän hamn.
Första stycket har i oförändrat skick överförts från lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn.
I andra stycket har hänvisningen till avlysning av allmän farled
och allmän hamn utmönstrats. Ändringen är av redaktionell
karaktär och föranleds av att frågor om avlysning behandlas under
en särskild rubrik (8 §). I stället anges i 8 § avseende avlysning av
allmän farled och allmän hamn att 2–4 §§ i lagen även ska tillämpas
i ärenden om avlysning.
Tredje stycket har i oförändrat skick överförts från lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
4§
Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 3 § och 6 kap.
miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag.
I paragrafen regleras att den miljökonsekvensbeskrivning som
krävs enligt 1 b § och 6 kap. miljöbalken ska ingå i ett ärende om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled eller allmän
hamn. Paragrafen har i oförändrat skick överförts från lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
5§
Den ansvariga myndigheten ska med eget yttrande överlämna prövningen av tillåtligheten av en allmän farled till regeringen för
prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma gäller om
regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän hamn.
I paragrafen anges att den ansvariga myndigheten, i de fall
regeringen ska pröva tillåtligheten av en allmän farled eller har
förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller

86

allmän hamn, ska överlämna ärendet med eget yttrande. I
förhållande till 1 c § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn anges inte
Sjöfartsverket direkt i lagen. Istället anges i den föreslagna
förordningen att verket är ansvarig myndighet. Lagtexten har också
förtydligats i så måtto att den ansvariga myndigheten ska
överlämna ”prövningen av tillåtligheten” till regeringen och inte
som tidigare uttrycktes ”frågan om inrättande”. Det är fortfarande
den ansvariga myndigheten som fattar det formella beslutet om
inrättande. Den föreslagna ändringen överensstämmer bättre med
lagtexten i 17 kap. 1 och 3 §§ miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
6§
Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän
farled ska tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser, säkerheten i
farleden eller i övrigt med hänsyn till allmänna intressen eller
enskild rätt får den ansvariga myndigheten meddela särskilda
föreskrifter avseende användningen av den allmänna farleden.
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar den ansvariga
myndigheten kan meddela särskilda föreskrifter angående vissa farledssträckningar. Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har
meddelat vissa sådana föreskrifter i SjöFS respektive TSFS.
Paragrafen har med vissa ändringar överförts från 3 § lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn. Utöver vissa redaktionella ändringar har
den tidigare möjligheten att utfärda särskilda föreskrifter om hur
allmän farled ska ordnas utmönstrats. Skälet till detta är att hur
farleden ska ordnas får förutsättas ingå i beslutet om att inrätta en
viss farled samt i tillsynen över att den uppfyller till varje tid
gällande krav. Paragrafen är istället avsedd att användas i de fall det
framstår som nödvändigt för den ansvariga myndigheten att utfärda
vissa specifika trafikföreskrifter avseende vissa farledssträckningar.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
7§
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En förteckning över allmänna farleder och allmänna hamnar ska
föras av den ansvariga myndigheten. I förteckningen ska uppgift
om farledshållaren och hamninnehavaren finnas. I förteckningen
ska anges vilka särskilda föreskrifter som gäller för en viss allmän
farled.
I paragrafen anges att den ansvariga myndigheten ska föra en
förteckning över de allmänna farlederna och de allmänna hamnarna
samt vem som är farledshållare respektive hamninnehavare. I
förteckningen ska även anges vilka särskilda föreskrifter som gäller
för en viss allmän farled. Bestämmelsen, som hämtats från 5 § lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn, har genomgått vissa redaktionella
ändringar. Bland annat anges inte längre Sjöfartsverket direkt i
lagen som den myndighet som ska föra förteckningen. Den
ansvariga myndigheten får istället anges i den till lagen anslutande
förordningen. Att någon anges som farledshållare eller
hamninnehavare kommer dock att få en annan betydelse i den
föreslagna lagen i så måtto att det i 9 § anges att farledshållaren
respektive hamninnehavaren har ett ansvar för att den allmänna
farleden och vattenområden inom den allmänna hamnen ordnas
och används på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3 och 7.4.
8§
En allmän farled eller allmän hamn ska helt eller delvis avlysas om
1. farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan
att säkerheten äventyras,
2. farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål, eller
3. farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål
tillgodoses.
I fråga om beslut om avlysning av allmän farled och allmän
hamn gäller 2–4 §§ denna lag.
I paragrafen regleras att en allmän farled och en allmän hamn kan
avlysas under vissa förutsättningar. Paragrafen är med vissa redaktionella ändringar hämtad från 2 § lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.
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I första stycket anges de närmare förutsättningarna för ett beslut
om avlysning. Den ansvariga myndigheten kan själv initiera ett
sådant ärende även om farledshållaren eller hamninnehavaren
motsätter sig detta. Bedömer således den ansvariga myndigheten
exempelvis att en hamn inte längre framstår som väsentlig för den
allmänna samfärdseln kan den besluta att avlysa hamnen som
allmän hamn. Myndigheten får då själv stå för kostnaderna för
miljökonsekvensutredningen. Den part som kan anses varar berörd
av beslutet har sedan möjlighet att överklaga ett sådant beslut till
regeringen (se 13 §). Samma sak gäller då den ansvariga
myndigheten bedömer att säkerheten i farleden eller hamnen
äventyras eller att underhållet brister på sådant sätt att farleden
eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål.
I andra stycket anges att 2–4 §§ avseende miljöprövning och
miljökonsekvensbeskrivning
gäller
även
i
fråga
om
avlysningsbeslut.
Övervägandena återfinns i avsnitt 7.3.
9§
Farledshållaren svarar för att allmänna farleder ordnas och
underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten i farleden inte
äventyras. På samma sätt svarar hamninnehavaren för att
vattenområden inom den allmänna hamnen ordnas och underhålls
på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
I paragrafen regleras farledshållarens och hamninnehavarens ansvar
för att farleden respektive vattenområden inom hamnen ordnas och
underhålls på ett sådant sätt att sjösäkerheten inte äventyras.
Paragrafen saknar motsvarighet i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. I
praktiken betyder detta att farledshållare och hamninnehavare ska
se till att farleder och vattenområden inom hamnar de ansvarar för
ordnas på ett sådant sätt att dessa motsvarar de krav som ställs i
beslutet om inrättande av den allmänna farleden eller hamnen. Det
kan gälla utprickning, erforderligt vattendjup samt vattenyta för
fartygen att manövrera på. Farledshållaren och hamninnehavaren
har sedan ansvar för att underhålla farleden och hamnen på ett
sådant sätt att den uppfyller de krav som legat till grund för
beslutet om inrättande. Vidare har farledshållaren och

89

hamninnehavaren ett ansvar för att uppgradera farleden eller
vattenområdet inom hamnen i den mån nya standard- och
säkerhetskrav
utvecklas.
Önskar
farledshållaren
eller
hamninnehavaren muddra eller på annat väsentligt utöka farledens
eller hamnens kapacitet att ta emot större fartyg får detta anses
utgöra en utvidgning av farleden eller hamnen som ska föregås av
en ny miljöprövning.
Överväganden finns i avsnitt 7.4.
10 §
I de fall farledshållaren eller hamninnehavaren är någon annan än
staten ska den ansvariga myndigheten utöva tillsyn över att
farledshållare och hamninnehavare uppfyller sina skyldigheter
enligt 9 §.
Andra myndigheter ska på begäran biträda den ansvariga
myndigheten i den utsträckning det behövs för fullgörande av
tillsynen.
I paragrafen behandlas frågan om tillsyn. Den saknar motsvarighet i
lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn.
I första stycket regleras att den ansvariga myndigheten ska utöva
tillsyn över att farledshållare som inte utgörs av staten samt hamninnehavare fullgör sina skyldigheter enligt 9 §. I praktiken betyder
detta att ansvar och tillsyn delas upp på det sättet att Transportstyrelsen ges ansvar för att ta fram allmänna föreskrifter om
standarden hos och säkerheten i farleder och vattenområden inom
allmänna hamnar. Det kan röras sig om vilket minsta vattendjup
och den bredd en farled ska ha med tanke på de fartyg som kan
förväntas använda denna, hur utmärkningen av olika farledstyper
ska vara beskaffad samt om allmänna standarder för fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar. Styrelsen förutsätts
sedan bedriva en systemtillsyn över att farlederna uppfyller dessa
standard- och säkerhetskrav. Systemtillsynen omfattar även de
farleder som Sjöfartsverket svarar för. Sjöfartsverket, som föreslås
vara ansvarig myndighet, kommer sedan att bedriva en faktisk
tillsyn över att andra farledshållare än verket samt hamninnehavare
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uppfyller de föreskrivna kraven samt att underhållet sköts på ett
korrekt sätt.
I andra stycket regleras att andra myndigheter vid behov ska
biträda den ansvariga myndigheten i den utsträckning som behövs
för fullgörandet av tillsynen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
11 §
En farledshållare eller hamninnehavare ska lämna den ansvariga
myndigheten de upplysningar som den begär för sin tillsyn. Den
ansvariga myndigheten har även rätt att ta del av samtliga
handlingar som behövs för tillsynen i fråga. Ett föreläggande om att
lämna upplysningar eller uppvisande av handling får förenas med
vite.
I paragrafen regleras att en farledshållare eller hamninnehavare ska
lämna den ansvariga myndigheten de upplysningar och handlingar
som den begär för sin tillsyn. Ett föreläggande får förenas med vite.
Paragrafen saknar motsvarighet i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
12 §
Den ansvariga myndigheten får förelägga en farledshållare eller
hamninnehavare att vidta de rättelser och andra åtgärder som
föranleds av tillsynen. Om rättelserna eller åtgärderna inte företas
inom föreskriven tid får den ansvariga myndigheten låta vidta
rättelserna
eller
åtgärderna
på
farledshållarens
eller
hamninnehavarens bekostnad.
I paragrafen regleras att den ansvariga myndigheten kan förelägga
farledshållare och hamninnehavare att vidta rättelser eller andra
åtgärder om det vid tillsynen visar sig att det finns brister i
exempelvis underhållet av utprickningen av en farled eller ett
hamninlopp. Detsamma gäller i fråga om uppgradering av eventuell
utrustning till följd av nya regler avseende standarden för
exempelvis sjösäkerhetsanordningar. Vidtas inte rättelsen eller
åtgärder kan den ansvariga myndigheten låta utföra denna på
farledshållarens eller hamninnehavarens bekostnad.
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Övervägandena återfinns i avsnitt 7.5.
13 §
Beslut enligt 1 och 8 §§ denna lag som har fattats av den ansvariga
myndigheten får överklagas hos regeringen.
I paragrafen anges att beslut om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn som har fattats av den
ansvariga myndigheten får överklagas till regeringen. Sakligt sett
överensstämmer paragrafen med 4 § andra stycket lagen (1983:293)
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
14 §
Beslut enligt 1 och 8 §§ denna lag får överklagas av en sådan ideell
förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.
I paragrafen regleras att beslut enligt 1 och 8 §§ denna lag får
överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Paragrafen överensstämmer
med 4 a § i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
15 §
Den ansvariga myndighetens beslut enligt 11 och 12 §§ denna lag
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Paragrafen reglerar överklagande av föreläggande om att lämna
upplysningar och handlingar samt föreläggande om rättelse eller
andra åtgärder.
I första stycket anges att ett föreläggande får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
I andra stycket regleras att för överklagande till kammarrätten
krävs prövningstillstånd.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
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16 §
Den som uppsåtligen bryter mot en föreskrift som har meddelats
med stöd av 6 § denna lag döms till penningböter.
Genom paragrafen straffsanktioneras brott mot de särskilda föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § i den föreslagna lagen. I
förhållande till den nuvarande straffbestämmelsen i 6 § lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn har fängelse utmönstrats ur straffskalan
med anledning av att den straffbelagda gärningen i praktiken endast
framgår av den ansvariga myndighetens särskilda föreskrifter.
Ordet böter har ersatts med penningböter.
Övervägandena återfinns i avsnitt 7.3.
17 §
Beslut om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled
och allmän hamn fattas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Regeringen får föreskriva att beslutet ska
fattas i samråd med andra myndigheter.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer är
ansvarig myndighet enligt denna lag.
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att delegera
beslutanderätten i ärenden om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn samt att utse ansvarig myndighet
enligt lagen.
Genom första stycket ges regeringen en möjlighet att delegera
beslutanderätten avseende inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn till en myndighet under regeringen.
I andra stycket anges att regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer är ansvarig myndighet enlig lagen.
Övervägandena finns i kap. 7.3–7.5.
18 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen över allmänna farleder
och allmänna hamnar samt om avgifter för sådan tillsyn.
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Enligt paragrafen kan regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn
samt om avgifter för sådan tillsyn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
19 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om standard för och säkerhet i
allmänna farleder och vattenområden inom allmänna hamnar.
Enligt paragrafen ges regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer rätt att meddela ytterligare föreskrifter om
standarden hos och säkerheten i allmänna farleder och
vattenområden inom allmänna hamnar. Syftet med bestämmelsen
är att ge Transportstyrelsen möjlighet att meddela generella
föreskrifter avseende standarder för och säkerheten i allmänna
farleder och vattenområden inom allmänna hamnar. Det kan här
röra sig om en indelning av farleder och hamnar i klasser med
hänsyn till vilket tonnage de är tänkta för. Rent konkret kan sådana
föreskrifter avse exempelvis erforderligt vattendjup, farledens
bredd, utprickning och fartyghastigheter.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
I bestämmelsen behandlas när lagen ska träda i kraft, om
upphävande av äldre lagreglering samt vilka bestämmelser som ska
gälla i fråga om ärenden som inletts vid tiden för ikraftträdandet.
I första punkten anges att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2021.
I andra punkten regleras att den nuvarande lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn upphävs.
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I tredje punkten anges att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla
för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före
ikraftträdandet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

10.3

Förslaget till
lag om ändring i lagen (1981:655) om vissa
avgifter i allmän hamn

1§
Ledningen för en allmän hamn som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell tillsyn i hamnar
(hamnförordningen) ska ta ut avgifter för nyttjande av
infrastruktur, anläggningar och tjänster, inklusive de vattenvägar
som leder till den berörda hamnen, samt för tillgång till tjänster för
hantering av passagerare och last (hamninfrastrukturavgifter).
Ledningen för andra allmänna hamnar än de som omfattas av
hamnförordningen får ta ut sådana avgifter.
Paragrafen reglerar hamnarnas uttag av hamninfrastrukturavgifter.
Den har ändrats på det sättet att terminologin anpassats till hamnförordningen samt att den delats upp i två stycken.
I första stycket anges att hamnledningar i allmänna hamnar som
omfattas av hamnförordningen har en skyldighet att låta ta ut
hamninfrastrukturavgifter. Enligt den nuvarande lagen utgör detta
endast en rättighet. Terminologin har sedan anpassats till
hamnförordningens definition av hamninfrastrukturavgifter.
Sakligt sett innebär detta inte någon skillnad mot tidigare.
Hamnarna
kommer
fortsatt
att
kunna
dela
upp
hamninfrastrukturavgifterna på det sättet att rederierna betalar en
fartygshamnavgift medan lastägarna debiteras en varuhamnavgift.
I andra stycket anges att hamnledningen för en allmän hamn som
inte omfattas av hamnförordningen får ta ut en sådan avgift.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.
2§
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I fråga om fartyg som passerar hamnen tas avgift ut endast inom
det vattenområde där trafiken enligt vad Sjöfartsverket fastställt
kan anses ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster.
Ansökan om fastställelse av sådant vattenområde görs av
hamnledningen.
Paragrafen, som är ny, inskränker rätten enligt 1 § att ta ut en avgift
för passage av fartyg till situationer där fartyget enligt vad som
fastställts av Sjöfartsverket kan anses ha dragit nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Paragrafen motsvarar i
huvudsak det tidigare andra stycket i 1 § i lagen.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.
Ikraftträdandebestämmelsen
Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
I bestämmelsen anges att lagen ska träda i kraft den 24 mars 2019.
Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

10.4

Förslaget till förordning med kompletterande
bestämmelser till hamnförordningen

1§
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (0000:000)
med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.
I paragrafen anges att Konkurrensverket är tillsynsmyndighet
enligt lagen med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
2§
Konkurrensverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsynen
över att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande
av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma
regler för finansiell tillsyn i hamnar (hamnförordningen) följs.
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I paragrafen delegeras till Konkurrensverket att meddela ytterligare
föreskrifter om tillsynen över att bestämmelserna i hamnförordningen följs.
Övervägandena återfinns i avsnitt 6.2.
Ikraftträdandebestämmelsen
Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.
I bestämmelsen anges att förordningen träder i kraft den 24 mars
2019.
Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

10.5

Förslaget till förordning om allmänna farleder
och allmänna hamnar

1§
Sjöfartsverket beslutar efter samråd med Transportstyrelsen om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn enligt 1 och 8 §§ lagen (0000:000) om allmänna farleder och
hamnar.
I paragrafen delegeras till Sjöfartsverket att efter samråd med
Transportstyrelsen besluta om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn enligt 1 och 8 §§ lagen om
allmänna farleder och hamnar.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
2§
Sjöfartsverket är ansvarig myndighet enligt lagen (0000:000) om
allmänna farleder och hamnar.
I paragrafen anges Sjöfartsverket som ansvarig myndighet enligt
lagen om allmänna farleder och hamnar.
Övervägandena finns i kap. 7.
3§
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När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller
allmän hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 §
miljöbalken, ska verket i sitt yttrande enligt 5 § lagen (0000:000)
om allmänna farleder och allmänna hamnar bland annat lämna de
uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs samt uppgift om de
samråd som skett enligt 6 kap. miljöbalken. Även i övrigt ansvarar
Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens
prövning.
I paragrafen anges närmare vilket underlag Sjöfartsverket ska ta
fram i samband med regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.
1 och 3 § miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
4§
Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn över
allmänna farleder och allmänna hamnar samt om avgifter för sådan
tillsyn.
Genom paragrafen bemyndigas Sjöfartsverket att meddela
ytterligare föreskrifter om tillsyn samt om avgifter för sådan
tillsyn.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5
5§
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om standard
för och säkerhet i allmänna farleder och vattenområden inom
allmänna hamnar.
Genom paragrafen bemyndigas Transportstyrelsen att meddela
ytterligare föreskrifter om standard för och säkerhet i allmänna farleder och vattenområden inom allmänna hamnar.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:898) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Bestämmelsen behandlar när förordningen ska träda i kraft och
enligt vilka bestämmelser redan inledda ärenden ska hanteras.
I första punkten anges att förordningen träder i kraft 1 januari
2021.
I andra punkten anges att genom förordningen upphävs den
nuvarande förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn.
I tredje punkten anges att äldre föreskrifter gäller fortfarande för
handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före
ikraftträdandet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

10.6

Förslaget till förordning om ändring i
sjötrafikförordningen (1986:300)

3 kap.
2§
Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får
inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon
utan tillstånd. Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras,
flyttas eller dras in utan tillstånd.
Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Sjöfartsverket
efter samråd med Transportstyrelsen. Ett tillstånd får förenas med
villkor. I fråga om radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med
radiosändare finns bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation och i förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation.
Sjöfartsverket får efter samråd med Transportstyrelsen
föreskriva att tillstånd för inrättande, ändring, flyttning eller
indragning av säkerhetsanordningar inte behövs i ett visst område
eller för en viss typ av säkerhetsanordningar.
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Paragrafen, som har ändrats, reglerar frågor om tillstånd för
inrättande av sjösäkerhetsanordningar samt ändring och flyttning
av dessa.
Första stycket har inte ändrats.
I andra stycket har beslutanderätten i dessa frågor överflyttats
från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket.
I tredje stycket har beslutanderätten att tillstånd för inrättande,
ändring eller flyttning inte krävs inom ett visst område överflyttats
från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
3§
Den som inrättar eller övertar en säkerhetsanordning ska
underhålla och betjäna anordningen på ett tillfredsställande sätt.
Sjöfartsverket utövar tillsyn över säkerhetsanordningar i den
mån tillsynen inte ankommer på någon annan.
Paragrafen, som har ändrats, reglerar underhållsskyldigheten för
sjösäkerhetsanordningar.
Första stycket har endast ändrats i redaktionellt hänseende.
I andra stycket har tillsynen överflyttats från Transportstyrelsen
till Sjöfartsverket.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
4§
Om en säkerhetsanordning är bristfällig eller vilseledande och
rättelse inte omedelbart sker efter tillsägelse hos den
underhållsskyldige eller denne inte kan anträffas omedelbart, får
Sjöfartsverket på den underhållsskyldiges bekostnad undanröja
anordningen eller föranstalta om rättelse.
Om Sjöfartsverket finner att det i Sveriges sjöterritorium har
anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande,
ska verket anmäla förhållandet till länsstyrelsen, om anordningen
inte genast kan undanröjas. Länsstyrelsen ska meddela de
föreskrifter som behövs för att anordningen snarast möjligt ska
undanröjas. Länsstyrelsen får då förelägga vite.
Om Sjöfartsverket finner att det i Sveriges ekonomiska zon har
anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande,
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ska verket meddela de föreskrifter som behövs för att anordningen
ska undanröjas. Sjöfartsverket får då förelägga vite.
I paragrafen, som har ändrats, regleras ansvaret för bristfälliga eller
vilseledande sjösäkerhetsanordningar.
I första stycket har beslutanderätten avseende möjligheten att
vidta åtgärder för att rätta fel och brister i anordningen överflyttats
från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket.
I andra stycket har anmälningsplikten till länsstyrelsen avseende
upptäckten av bland annat vilseledande belysning i Sveriges
sjöterritorium
överflyttats
från
Transportstyrelsen
till
Sjöfartsverket. I övrigt har stycket ändrats redaktionellt.
I tredje stycket har skyldigheten att meddela föreskrifter om
undanröjande av bland annat vilseledande belysning i Sveriges
ekonomiska zon överflyttats från Transportstyrelsen till Sjöfartsverket. I övrigt har stycket endast ändrats redaktionellt.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
6§
Den som med eller utan skuld medverkat i en händelse som lett till
att en fyr, ett sjömärke eller någon annan säkerhetsanordning har
skadats eller rubbats är skyldig att anmäla det inträffade till
befattningshavare vid Sjöfartsverket eller till någon annan som
svarar för anordningen.
Paragrafen, som har ändrats, behandlar anmälningsplikten då en
sjösäkerhetsanordning skadats eller rubbats. Sjöfartsverkets
skyldighet att informera Transportstyrelsen om det inträffade har
utmönstrats eftersom beslutanderätten avseende inrättande och
underhåll av sjösäkerhetsanordningar föreslagits övergå till
Sjöfartsverket.
Övervägandena finns i avsnitt 7.5.
5 kap.
4§
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
avgifter för verkets respektive styrelsens tillsyn och ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har
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meddelats med stöd av förordningen. Avgifter för ärenden om sjösäkerhetsanordningar får bestämmas upp till full kostnadstäckning.
Genom paragrafen, som har ändrats, bemyndigas vissa myndigheter
att ta ut avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt sjötrafikförordningen. Sjöfartsverket har lagts till som en av dessa myndigheter i och med att verket föreslagits överta ärenden enligt 3 kap. i
förordningen.
Övervägandena finns i avsnitt 7.3 och 7.5.

102

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/361
19 februari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Kriterier trafikdispens Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillämpa angivna
kriterier som underlag i bedömningen av ansökan om dispens från
motortrafikförbudet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för trafik och tillgänglighet under Almedalsveckan.
Almedalsområdet ska hållas fri från motortrafik så långt det är möjligt. Förvaltningen
har, tillsammans med polismyndigheten, tagit fram kriterier som skall uppfyllas om
dispens från motortrafikförbudet ska kunna ges. Trafikförordningen reglerar
dispensförfarandet och Länsstyrelsen är besvärsinstans. Trafikregleringarna ska ses
som en del av säkerhetslösningen.
Ärendebeskrivning

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och
polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och
säkerhet är i fokus. Motortrafikförbudet är en del av detta.
Motortrafikförbud gäller under perioden 2018-07-01 – 2018-07-08. Beslutet om att
tillstyrka eller avstyrka dispens från motortrafikförbudet är ett delegationsärende.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen som är besvärsinstans.
Dispens kan medges för leverans- och servicefordon med exempelvis följande
verksamheter:
1. Catering
2. Fastighetsägare och boende inom det avstängda området som är folkbokförd på
adressen och ägare till fordonet
3. Ljud- och bildteknik inom området
4. Varu-, post- och godsleveranser
5. Renhållning
6. Gata- och parkdrift
7. Fastighetsskötsel av akut karaktär inom området
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 2018/361

8.
9.
10.
11.
12.

Vatten/avlopp inom området
El-service inom området
Säkring av tält
Parti på egen dag
Annan akut åtgärd som kräver ett fordon

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:
 Polismyndighet
 Försvarsmakten
 Räddningstjänst
 Sjukvårdstransporter och ambulanser
 Diplomatregistrerade fordon
 Transporter med skyddsobjekt
 Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder
Trafikförordningen reglerar dispensförfarande.
Bedömning

Motorfordonsförbudet är en viktig del i säkerhetsarbetet under årets Almedalsvecka.
Därför vill polismyndigheten minska trafiken i området så långt det är möjligt.
Trafiklösningen inklusive kriterierna för dispens från motortrafikförbudet har tagits
fram i samverkan mellan Polismyndigheten och Teknikförvaltningen. Det är mycket
viktigt att Tekniska nämnden fattar det formella beslutet om vilka kriterier som kan
medge dispens från motortrafikförbudet. I annat fall kan Länsstyrelsen inte ta
ställning i ärenden som kan bli överklagade.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Polismyndigheten
Almedalsprojektet

2 (2)

Teknikförvaltningen
Mark- och stadsmiljö

Handlingstyp

Information till TN

Datum 23 mars 2018

Information angående motortrafikförbud Almedalsveckan 2018

Förlängt parkeringsförbud
Som arrangör på offentlig plats kommer det 2018 att finnas möjlighet att börja bygga
redan från kl. 12:00 måndagen den 25 juni. Parkeringarna i området kommer därför att
kunna stängas av från kl. 07:00 den dagen. De parkeringar som kan hållas öppna
kommer att göra det fram till 1 juli då motortrafikförbudet träder i kraft.

Kriterier för trafikdispenser
Till 2018 års Almedalsvecka har villkoren för att få en trafikdispens omarbetats. Det
betyder att förutom personnummer på chaufförer, registreringsnummer på fordon krävs
även i år en angiven tidsintervall för när transporten ska äga rum.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/616
Datum

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Förvandla bilparkeringen utanför
Kruttornet till ett parkområde med planteringar, bord, och
bänkar.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ta bort stora bilparkeringen vid kruttornet och göra det till en park med bord
och bänkar.
Bedömning

Det finns behov av parkeringar i Visby och parkeringen vid Kruttornet är tillåten för
boendeparkering för de fast boende i innerstaden.
Teknikförvaltningen har inte för avsikt att minska ner på parkeringarna på platsen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170210
Tjänsteskrivelse 20180129
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/1010
5 mars 2018

Michael Modin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås lägga ett provisoriskt golv i
Romabadet för att använda till bl.a. innebandy.
Bedömning

Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Romabadets framtida användning.
Beställning har gjorts till Projektavdelningen. Utredning kommer att ske under 2018.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-02-29
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställare

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
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MEDBORGARFORSLAG

•„• x,» v i t,- i » x.-i

ANKOM2016-02-29

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Lägga ett provisoriskt golv i romabadet

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.

Attlagga
etTbiliigt sätt att farerrfårottshält till för
fotboll- Omklädningsrum o dusch finns redan.samt
dyker det upp pengar ett senare år till renovering så
är det bara att plocka bort golvet

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

JXJ
LJ

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 torslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-02-29
Namnförtydligande

Bo Johansson
Granskogs dalhem 966/hulte gård Endre
Postadress
62256 Dalhem
E-postadress
bossebonde@teiia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/613
5 mars 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sätt upp en trafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hamngatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall montera en trafikspegel vid Östra Hansegatan.
Bedömning

Teknikförvaltningen har varit på plats och beslutat att montera upp en spegel på
försök där förslagsställaren önskar. Blir det mycket sabotage på spegeln kommer den
att tas ned då kostnaderna för att underhålla trafikspeglar är höga.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-12-21
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Re ionGotland

ANKOHZfil -fl- 21

§

621 81 VISBY

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

Att Regionen monterar en irafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hansegatan så att
billisterna kan se cyklister som kommer från
Östercentrum mot Södervårnsskolan.
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.

Utfarten var redan tidigare svår men efter
ombyggnaden då trottoar/gångbanekantstenen
tillkom så observerar inte cyklisterna att det är en
rsnmg med bilväg samtidigt som bmisten mt
CQ åt höger runt huset som jigger alldeles intill
<elbanan innan motorhuven sticker ut över fhela
cykelbanan
gång/cykelbanan.
-4-f'^J-

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

|X|
i j

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

Datum

2016- 12-21
N am n förtyd i i gap<tir

i

1

""

/

'

,jbi^C
^-•^~

StenRtjtrtefvik
Adress
Bergmansgatan 4
Postadress

621 46 VISBY
E-postadress

sten. reutervik@g mail. co m
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/875
23 februari 2018

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Spara på dricksvattnet. Sluta skölja ur
mjölk- och filförpacknngar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att mjölk och
filförpackningar inte ska sköljas ur och återvinnas utan kastas i kärl för brännbart för
att spara på kranvatten.
Bedömning

Region Gotland har ingen sortering efter det att kunden har lagt sitt avfall i kärlet för
"brännbart". Det betyder att kunden ansvarar för att sortera ut matavfall, tidningar,
förpackningar, farligt avfall mm. Utsortering av tidnings- och förpackningsavfallet
regleras särskilt i Avfallsförordningen §24. Därför kan Region Gotland aldrig anvisa
kunder att slänga tidningar eller förpackningar i det brännbara avfallet, oavsett hur
kladdiga de är.
Att hålla förpackningarna rena spelar mindre roll för återvinningsindustrin, men det
är en viktig hygien- och arbetsmiljöfråga. Många människor ska hantera
förpackningen efter att den slängts. Region Gotlands vill också minska risken för att
djur (råttor, rävar, fåglar) och insekter (flugor, getingar) dras till avfallsutrymmen och
återvinningsstationer.
På Region Gotlands hemsida finns många tips gällande återvinning:
http://www.gotland.se/avfall
Till exempel kan förpackningarna sköljas med vatten som använts för disk eller av
annan anledning inte kan drickas.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-03-08
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
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 2017/875

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Region

MEDBORGARFORSLAGAnr

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -03- O 8
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.

bef

ar a\- onödi

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

[X]
f l

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

Adress

Namnteckning

T-»

Box Hl

"""""
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/336
14 februari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Regionfullmäktige § 265 Medborgarförslag; nya.
Övergångsställe framför terminalen i Visby hamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland skall
göra ett övergångsställe framför hamnterminalen i Visby hamn.
Bedömning

Övergångsställen anläggs främst där det anses vara så mycket trafik att det är svårt att
ta sig över utan stöd av ett övergångsställe.
Teknikförvaltningen har byggt en gångpassage på platsen för att det är ett säkrare
alternativ än ett övergångsställe. En upphöjd passage medför att trafikanter saktar
ned farten.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171120
Tjänsteskrivelse 20180214
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

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

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11-20
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

JH]
Q

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

/ h

JT

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

[E]
Q

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

Region Gotland -blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

[E]
Q

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

/6/u-I-

NamnförtydUs^nde

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

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/338
27 februari 2018

Anders Julin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag; Sanda klokt och ta bort snö på trottoarer
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår bättre snöröjning
och sandning.
Bedömning

Teknikförvaltningens Gata-parkavdelning snöröjer och sandar enligt ett fastställt
schema. Arbetet utförs i två skeden. Skede ett snöröjer man endast en sida av
trottoarerna. I skede två tar man den andra sidan.

Beslutsunderlag

I medborgarförslag 2017-11-20.
Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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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.

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 folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknin

Datum

Namnförtydligande
Adress

A
Postadress

(o 3.
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/936
27 februari 2018

Anders Julin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gupp på många vägar som borde åtgärdas
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall åtgärda hål i asfalt i Visby, till exempel på Allégatan.
Bedömning

Teknikförvaltningen har redan åtgärdat hål i Allégatan. På grund av Region Gotlands
sparbeting på beläggning har detta problem blivit större. Under 2018 kommer dock
fler underhållsåtgärder att genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Medborgarförslag 2017-02-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Det är många gupp på många vägar både i Visby
och på Landsbygden som borde åtgärdas, det kan
väl inte vara så stora kostnader att fylla i asvalt. jag
tvclker att man borde åtgärda det tidigt i vår.
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.

Många bilister försöker att undvika olika gupp tex på
Allégatan i Visby där bilar varje dag svänger fram
och tillbaka för att undvika dom största håligheterna
och det är inte bara där det är dåligt det finns många
ställen där det är väldigt dåligt och stora gupp

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 folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2017-02-09

Namnteckning
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Leifi Jacobsson
Västgötagatan 10

Adress

Postadress

62 149 Visby
E-postadress

leifi.iacobsson@gmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/213
14 mars 2018

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Parkering Visby lasarett
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner informationen parkering Visby lasarett
Tekniska nämnden ger tydliga direktiv till Teknikförvaltningen hur arbetet med
parkeringssituationen på skall fortsätta.

Sammanfattning

Arbetet med att hitta lösningar för parkeringssituationen på Visby Lasarett fortsätter
och en arbetsgrupp från hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och
teknikförvaltningen (TKF) jobbat med frågan, bland annat med att det har
genomförts en enkätundersökning personalens och besökare/patienternas resvanor
till och från lasarettet. Enkätundersökningen bland de ca 1500 inom HSF som
arbetar på Visby lasarett besvarades av 755 personer, medan enkäten bland
besökarna besvarades av 175 personer. För ca 10 år sedan gjordes en liknande
undersökning vilken TKF kommer att jämföra med i denna studie.
Resultatet visar att huvuddelen använder bilen för att ta sig till och från Visby
lasarett. Endast 5 % använder kollektivtrafiken som färdmedel, detta måste utredas
hur man skall göra för att få fler att använda kollektivtrafiken.
För att stimulera till ett ökat cyklande kommer fastighetförvaltningsavdelningen
(FFA) att ansöka om bygglov för att uppföra ett låsbart cykelförråd med laddning för
el-cyklar under våren 2018. Det kommer vara tillgängligt för sjukhusets personal.
Till sommaren kommer TKF införa en permanent personalparkering på den s.k.
norra parkeringen på sjukhusets fastighet. TKF kommer att tydligt skylta upp att
denna parkering endast är för personal med särskilt parkeringstillstånd. HSF ansvar
för utformning av dess tillstånd.
I samband med detta göra så att parkeringen vid havet (Väster sjukhuset)
fortsättningsvis kommer vara avgiftsfri.
Under hösten/vintern har FFA varit i kontakt med flera landsting hur de löser
parkerings frågan på olika sjukhus, eftersom de har likande frågeställningar.
Det finns olika lösningar på hur man löser detta, de flesta har inför eller planerar
inför parkeringsavgifter alternativt att man betalar parkeringskort. Avgiften varierar
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från ca 100-500 kr/månad. En Region hade byggt ett parkeringsdäck under 2017,
med plats för 120 bilar till en kostnad på 19 miljoner. Detta tyder på en tidigare
uppgift att ett enklare parkeringsdäck skulle kosta ca 7 miljoner har ökat.
Ärendebeskrivning

Parkeringssituationen runt Visby lasarett har upplevts problematisk under lång tid
och olika lösningar har prövats med avgifter och nu personalparkering. Problemet
har ingen enkel lösning utan det kräver ett flertal åtgärder för att hitta den optimala
lösningen. För att hitta lösningar på parkeringssituationen måste både TKF och HSF
fortsätta att jobba tillsammans. TKF kommer att skicka ute en enkät avseende HSF
personal resvanor till och från Visby lasarett för att hitta alternativ på hur man
förflyttar sig till arbetsplatsen och samt under vilka tider behoven finns.
Det som arbetsgruppen bl.a. skall titta på:
Kollektivtrafik, tur och trafiktäthet.
Cykelparkeringar, låsbara, undertak samt med möjligheter för laddning av batteri.
Hur kan man stimulera personal till att välja andra alternativ än att köra egen bil.
Ska vi bygga mer p-platser, vart samt finansiering.
Enkäten genomfördes under några veckor i januari/februari genom att alla anställda
på HSF fick ett mail med en länk där de fick svara på om man jobbade på Visby
lasarett. Svarade man ja på denna fråga kunde man svar på enkäten.
Man hade också möjlighet att lämna kommentarer på varje fråga. Svarsfrekvensen är
ca 50 %. För besökare/patienter valde vi att lämna ut enkäten i pappersformat när
man besökte sjukhuset och då kunde fylla i enkäten på plats.
Slutsatser av enkäten
Resvanorna till och från Visby lasarett är i stort sett oförändrade jämfört 2008, dock
har bilåkande 65% minskat med ca 5% till 60% till förmån för gång och cykling.
Antalet anställda har ökat från ca 1100 år 2008 till ca 1500 personer, även antalet
besökare bedöms ha ökat något.
Antalet parkeringsplatser i området är i stort oförändrat sedan föregående utredning,
ca 300 st. på kvartersmark och ca 300 st. på allmänplatsmark eller längs gator i
områdena intill lasarettet.
 Av de 755 anställda och de 171 besökare som besvarat enkäten säger ca 1015% att tillgången på P-platser vid Visby lasarett är godtagbar
 Bland personalen framgår av enkäten att det finns en vilja bland ca 100
anställda att byta bilen, främst mot bussen, men i Visby med närområde även
till cykeln/el-cykeln.
 På en hypotetisk fråga om avgiftsbeläggning av samtliga parkeringsplatser i
lasarettsområdet svarar ca 100 av dagens bilåkare att de ev. inte kommer att ta
bilen till arbetet.
 Nuvarande kollektivtrafik utnyttjas endast av ca 5%, främst p g a bristande
turtätheten, främst på kvällen, men bristande kunskap om bussarnas
tider/linjer och biljett/kostnader kan påverka.
Bedömning

För att hitta en slutlig lösning på parkeringssituationen måste följande frågor
klargöras av TN för att teknikförvaltningen skall kunna lösa situationen.
Hur skall kollektivtrafiken kunna anpassas/utvecklas för att fler skall utnyttja detta
färdmedel?
Skall det byggas nya parkeringsytor eller parkeringsdäck/garage?
Ska parkeringen vid havet (Väster sjukhuset) fortsättningsvis vara avgiftsfri?
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Teknikförvaltningen efterfrågar att tekniska nämnden ger ett tydligt uppdrag på vad
som skall prioriteras.

Beslutsunderlag

TN 2017/213 2017-11-28 §236
TN 2017/213 2017-04-26 §110
Tjänsteskrivelse 2017-03-30

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
HSN
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