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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1259
22 maj 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för exploatering av Bläckfisken
Förslag till beslut



Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
4 600 000 kronor avseende exploatering av kvarteret Bläckfisken.



Finansiering sker genom att Region Gotland står för 50% av kostnaderna
för omläggning av spillvattenledning vid kvarteret Lotteriet och att
exploatören har kostnadsansvaret för exploateringen i övrigt.

Sammanfattning

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark. Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras
av Region Gotland landar på cirka 3,85 miljoner kronor. Exploatören har
kostnadsansvaret för hela exploateringen förutom 50 % av en spillvattenledning.
Då Region Gotland genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag för den totala
beräknade kostnaden 4,6 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Detaljplanen möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4400 kvm BTA för radhus- eller flerbostadshus. För att
stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de större flerbostadshusens bottenvåningar.
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Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
‐
‐
‐
‐

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av
kostnaden, Region Gotland står för 50 % av kostnaden.
Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.
Återställande av gc-bana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.
Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör
står för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland
genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4,6 miljoner kronor för
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl
Exploateringsavtal Gotland Visby Bläckfisken 1
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 23 maj 2018

TNau/TN Mars 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
April 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

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken
Ramavtal projektledare
bygg

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Aug
2018

TNau

Sept 2018

April
2018
Feb
2018

TN

Juni 2018

TN

Juni 2018

TKF/Projavd

Feb
2018

TN

Juni 2018

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Höst
2018

Ramavtal

TKF

TNau el TN

Aug 2018

FFU ut

Vår
2018

Ä

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TNau

Jan 2019

Ä

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

Maj
2018

TNau

Aug 2018

Exploatering Gator på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

Maj
2018

TN

Aug 2018

Exploatering VA på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Maj 2018

Södra Linan etapp 4

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN

Maj 2018

Södra Linan etapp 5

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN/RF

Jan 2019

ledningar.
Ä

Ä

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Höst
2018

TN

Höst 2018

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6
18 maj 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Månadsrapport april 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner månadsrapporten för april.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens nettodriftkostnader uppgår för perioden till -31 921 tkr
(-30 637 tkr), vilket är en positiv budgetavvikelse med 9 964 tkr (10 901 tkr). Den
ekonomiska prognosen för 2018 visar på ett budgetunderskott med -22 280 tkr. Förklaringen till det prognostiserade budgetunderskottet är den ökade avsättningen för
återställning av gamla deponier som är beräknad till -38 200 tkr.
Intäkternas utfall för perioden uppgår till totalt 347 240 tkr (355 361 tkr). Intäkterna
minskar jämfört med föregående år vilket förklaras av muddringsprojektet i Klintehamn år 2017. Muddringsprojektet var ett statligt projekt som innebar att regionen
ansvarade för att betala leverantörsfakturor som sedan vidarefaktureras trafikverket.
Upplupna intäkter har inkluderats med totalt 24 543 tkr, vilket i huvudsak hänförs till
verksamheterna VA-, avfalls- och hamnverksamheten.
De totala driftkostnaderna för perioden uppgår till -379 161 tkr (-385 998 tkr). Driftkostnaderna är lägre än föregående år vilket också förklaras av muddringsprojektet i
Klintehamn. Upplupna kostnader har medräknats med -3 924 tkr.
Utfall för kostnader och intäkter tom april månad jämfört med periodens budget
åskådliggörs i nedanstående tabell.
Text

Periodens Budget
2018, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

349 841
-391 726
-41 885

Periodens Utfall
2018, tkr

347 240
-379 161
-31 921

Skillnad,
tkr

-2 601
12 565
9 964

Den ekonomiska ramen för Teknikförvaltningen uppgår till 123 231 tkr. För den
tillfälliga gångbron vid kryssningskajen har tilläggsanslag beviljats med 2 200 tkr varför ramen totalt uppgår till 125 431 tkr.
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När det gäller nettokostnadernas utveckling kan det konstateras att teknikförvaltningens nettodriftskostnader är 4,2 % högre jämfört med samma period föregående
år. Intäkterna sjunker med 2,3 % och kostnaderna med 1,8 %.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens nettokostnader för perioden
januari-april 2018 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltningens verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning intäktsfinans
Total

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

6 488
8 295
62 664
102 114
170 279

-7 188
-9 028
-103 215
-101 980
-170 315

349 841

-391 726

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,

6 216
8 265
52 738
90 478
189 542

-6 144
-7 630
-96 559
-83 554
-185 274

772
1 368
-3 270
6 790
4 304

347 240

-379 161

9 964

tkr

Inom den skattefinansierade verksamheten redovisas en negativ avvikelse med -3 270
tkr. Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på underskott inom kollektivtrafiken.
Åtgärder kommer att vidtas för att minimera underskottet samtidigt som tilläggsanslag för prognosticerat underskott kommer att sökas.
Inom Gata parkavdelningen prognosticeras underskott för gatu- och vägverksamheten med -1 379 tkr. Åtgärder kommer att vidtas för att säkra klassificeringen av leverantörsfakturor så att standardhöjande insatser redovisas som investeringsutgifter.
Tilläggsanslag kommer att ansökas för grusvägsunderhåll med 1 mnkr.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas en positiv avvikelse med
6 790 tkr, varav 4 785 tkr hänförs till VA-verksamheten. För hamnverksamheten
prognostiseras ett överskott med 2 724 tkr. För avfallsverksamheten prognostiseras
ett underskott med -39 261 tkr. Den löpande verksamheten prognostiserar ett underskott med -1 061 tkr. Den ökade avsättningen för återställning av gamla deponier
innebär kostnader med -38 200 tkr, vilket är en del av den skattefinansierade verksamheten.
Den ekonomiska prognosen efter fyra månader visar på ett negativt utfall med
-22 280 tkr. I nedanstående tabell redovisas prognoser för helårsavvikelser uppdelat
per verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierad
Total

Prognos avvikelse,
tkr

1 298
0
-53 225
5 301
24 346
-22 280
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Tjänsteskrivelse
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Avsättning för deponier
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland. För Slite deponi har kostnader för sluttäckningsåtgärder av samtliga befintliga delar beräknats till
37 200 tkr. Beräkningen redovisas som en bilaga.
Utredningskostnader för deponierna i Tofta och Visby är beräknade till 500 tkr vardera vilket tas upp som en ny avsättning. Totalt upptas 1 000 tkr.
För övriga 30 deponier på Gotland kommer beräkningar att tas fram respektive deponi och redovisas när de är klara.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för perioden uppgår till -53 675 tkr (-50 380 tkr) vilket är inom
ramen för budgeten som uppgår till -60 822 tkr. Antalet medarbetare uppgick i mars
2018 till 299 medarbetare. Antalet tillsvidareanställda var 284 och visstidsanställda 15
medarbetare. Ökningen av antal tillsvidareanställda medarbetare är till stor del att
hänföra till nyanställningar i samband med exploateringsprojekten och att det är lättare att rekrytera till våra vakanser då löneläget för svårrekryterade yrkesgrupper förbättrats. Att antalet visstidsanställda minskat med fem är inte möjligt att förklara utan
fördjupad analys på enhetsnivå.
I nedanstående tabell redovisas antalet medarbetare i mars 2018 jämfört med i mars
2017.
Antal medarbetare

Mars
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Mars
2018
275
20
295

Differens
284
15
299

+9
-5
+4

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare i mars 2018 jämfört med i mars
2017.
Antal årsarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Mars
2017

Mars
2018
276,4
20
296,4

283,8
15
298,8

Antal årsarbetare 2018 är nästintill samma antal som antal medarbetare. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda är 99,59 %. Den differens som finns
mellan antal medarbetare och antal årsarbetare 2017 analyseras inte vidare utan kan
troligen hänföras till felregistrering på enstaka person.
Sänkta avskrivningskostnader
Genom att under 2018 anpassa anläggningsregistret till komponentredovisning och
förändra avskrivningstiderna för regionens anläggningstillgångar så sänks kostnaderna med c:a 24 mnkr för lokaler och med c:a 5 mnkr för Va-anläggningar och avfallsanläggningar.
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Underskott för kryssningskajen
Kryssningskajen är en egen affärsverksamhet som 2018 beräknas gå med ett underskott med -336 tkr. Det årliga resultatet ska balanseras mot eget kapital. Det innebär
att kapitalet kommer att vara negativt fram tills avskrivningarna minskat så pass att
hyresintäkten kommer att matcha och överstiga den.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att ekonomin är i balans inom de taxefinansierade
verksamheterna. Inom de skattefinansierade verksamheterna är det ekonomisk obalans vilket i huvudsak förklaras av att avsättningen för återställning av gamla deponier
ökat med 38 200 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-18.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/6

Bilaga

Beräkning av avsättning avseende Slite deponi
Åtgärd

Belopp, tkr

Totalt 27 000 kvadratmeter yta för
sluttäckning á 630 kr/m2
Sluttäckningsmaterial CKD tas från
Slite, 270 kr/m2 (besparing 360 kr/m2)
Schaktning 13 500 m3, 40 kr/m3
Fyllning 16 600 m3, 40 kr/m3

17 000

Kompletterande bottentätning 12 000
m2 á 1 100 kr/m2
Projektering (25%)
Oförutsett, projektledning, administration, konsultstöd (40%)
Totalt
Tidigare avsättning
Summa ny avsättning

13 200

-9 700
540
660

7 000
11 500
40 200
-3 000
37 200

Investeringen i nybyggnad och efterbehandling av den gamla deponin kommer att
ske parallellt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6
15 maj 2018

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Månadsrapport april 2018
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner månadsrapport april

Sammanfattning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är negativt med 860 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 710 tkr. Avvikelsen emot budget är plus 226 tkr, orsak är dels en
intäkt för årshyra/ årsarrende som ej är fördelat sedan tidigare på året.
Det har under perioden från delårsrapport 1 och till april inte hänt något speciellt
gällande förändringar avseende tillsvidareanställda, visstidsanställda samt antalet
årsarbetare.
De totala kostnaderna uppgår till 18 650 tkr, vilket är 1 086 tkr högre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 13 333 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 12 721 tkr.
Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.
Budget
januari april,tkr

Utfall
januari april,tkr

Avvikelse
januari april,tkr

484

710

226

Driftkostnader

- 17 564 - 18 650

-1 086

Netto

-17 080 - 17 940

-860

Intäkter

utfall
2017
januari april, tkr

628

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

1 462

1 462

18 096 -52 676

54 702

- 17 468 -51 225 - 53 240

Kommentar

Den ekonomiska årsprognosen pekar emot ett underskott på 2 015 tkr.
Tekniska nämnden har tagit beslut angående handlingsplan för minskat underskott
2018 (TN§138) och ärendet ligger för behandling i Regionstyrelsen. Om denna
handlingsplan / begäran om tilläggsanslag går igenom kommer räddningstjänstens
årsprognos förbättras med totalt 2 124 tkr.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6

Åtgärder som nämnden beslutat om ( TN§138) för att minska kostnader 2018 ger en
förbättrad prognos med 987 tkr jämfört med årsprognosen i delårsrapport 1 2018.
Utöver detta har alltså nämnden begärt tilläggsanslag på 1 137 tkr för 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1092
4 maj 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Särredovisning VA-verksamheten 2017
Förslag till beslut

•

Att godkänna särredovisningen för VA-verksamheten 2017.

Sammanfattning

Särredovisning för VA-verksamheten 2017 har upprättats i enlighet med god
redovisningssed. Särredovisningen kan överlämnas till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-04
Särredovisning VA

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2017

O msl a gs bi ld: Av lo pps reni ngsv erk et i K li nteha mn
T ek ni k fö rva lt ni ngen, Regio n Go tl a nd, 20 18

2

Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och leverans av vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten och dagvatten inom fastställda verksamhetsområden och för abonnenter anslutna enligt avtal.
Resultat 2017
Det ekonomiska resultatet för år 2017 uppgick till +1 237,9 tkr (-2 229,0 tkr).
Det positiva resultatet ska ses mot tidigare negativa resultat vilka ska återställas inom tre år från räkenskapsåret.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 9 679,7 tkr,
(8 523,3 tkr) samt ränta på balanserade anläggningsavgifter med 4 226,2 tkr
(7 512 tkr).

Resultat 2013-2017
2013

2014 2015 2016

2017

Resultat, mkr

5,2

11,8

-0,8

-2,3

1,2

Eget kapital, mkr

6,0

17,8

0

-2,3

1,2

Från år 2015 redovisas överskott inom VA-verksamheten som förutbetalda intäkter.
De totala förutbetalda intäkterna uppgick i bokslutet 2017 till 11 717 tkr och utgör
en fond som periodiseras ut på 25 år. År 2017 års resultat på 1 237,9 tkr redovisas
mot det egna kapitalet eftersom det var negativt med 2 229,0 tkr år 2016.

Anläggningsavgifter
Under året inbetalades 24,1 mnkr (22,8 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkommande abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt
finns balanserade anläggningsavgifter med 215,5 mnkr (201,1 mnkr) vid utgången av 2017. Den periodiserade intäkten från anläggningsavgifter var
9,7 mnkr och ränta 4,2 mnkr. Utvecklingen av inkommande anläggningsavgifter
redovisas nedan för perioden 2013-2017.

Anläggningsavgifter, mnkr

2013 2014
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3

2015 2016 2017
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Redovisningsprinciper
Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan
skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat
bokslut med resultat- och balansräkning skall upprättas. Överskott skall redovisas som förutbetalda intäkter och underskott ska redovisas mot eget
kapital och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs genom periodisering under avskrivningstiden (f.n. 25 år).
Interna poster i VA-verksamheten har eliminerats i resultaträkningen med
totalt 966 tkr.
Overhead- och administrationskostnader
I nedanstående tabell redovisas de OH-kostnader och administrativa kostnader som redovisats mot VA-verksamheten.

2013 2014 2015 2016 2017
Gemensamma kostnader OH, tkr

4 756 6 690 5 465 5 769 5 465

Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr

1 662 1 362 1 801 1 836 1 624

Regionens kravverksamhet, tkr

97

Totalt, tkr

97

97

97

0*

6 515 8 149 7 363 7 702 7 089

*Redovisas centralt fr o m 2017

De gemensamma ”overhead” kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom ledning och gemensamma köpta tjänster. Dessa
fördelas på samtliga verksamheter.
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Måluppfyllelse
Tillgänglighet till Va-system skall vara 100%
-

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året dvs.
målet 100% tillgänglighet har uppnåtts.

Kundnöjdhet avfallshantering och VA-försörjning skall överstiga 80%
Vatten- och avlopp, ingen ny mätning är gjord för 2017. År 2016 fick VAförsörjningen ett omdöme om 53 (68) mot genomsnittet för kommuner
som är 79.

-

Tolkningen av omdömet är att gränsen för ”nöjd” är 55 och över 75 tolkas
som ”mycket nöjd”.

-

Resultatet 2016 var en försämring jämfört med 2015. En förklaring till resultatförsämringen kan vara att regionen infört anslutningsstopp till VAnätet på södra Gotland. Regionen har de senaste åren även infört bevattningsförbud tidigare på sommaren pga. vattenbrist. Problematiken kvarstår även för år 2017.

Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd
Den debiterade vattenvolymen under 2017 uppgick till 3 108 248 m3
av levererad vattenmängd, 3 659 998 m3, vilket innebär 84,9% av den
producerade mängden. Detta värde ligger precis under målvärdet och
är sämre jämfört med 2016.

Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden
skall vara 100% över en 3-årsperiod
- Resultatet för 2017 innebar en finansieringsgrad med 100,7%. Årets
överskott med +1 237,9 tkr redovisas mot eget kapital som blir positivt.

Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt
-

Under 2017 har 717 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. Inga
av dessa har bedömts som otjänliga.

Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav
-

Under 2017 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat
bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken. Årsmedelvärdena kan hållas för totalfosfor och syreförbrukande ämnen.

-

Totalt har 7 373 474 m3 spillvatten behandlats under 2017.
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Genomförande av VA-utbyggnadsplanen skall vara 100%
-

Under år 2017 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt att halka efter bland annat beroende på överklaganden av upphandlingar, personalresursbrist och nya prioriteringar.

-

Ett stort antal arbeten har påbörjats med att fram en VA-strategi och
och en ny VA-plan gällande till år 2030.

Viktiga händelser under året 2017


Om- och tillbyggnationen av Klintehamns avloppsreningsverk är
påbörjat. Avloppsreningsverken vid Burgsvik, Näs och Kvarnåkershamn kommer att stängas när avloppsreningsverket i Klintehamn är
klart. I mars började markarbetena och hela projekt ska vara slutfört i
juni 2018.



Den 17 november togs det första spadtaget för bräckvattenverket i
Kvarnåkershamn. Verket är viktigt för att säkra dricksvattentillgången inte bara i Kvarnåkershamn utan på hela södra ön och norrut
mot Visby. Till sommaren 2019 planeras bräckvattenverket, som då
blir Sveriges största, att stå klart. Kapacitet vid bräckvattenverket
kommer att vara 7500 m3/dygn.
För att Klintehamns avloppsreningsverk och Kvarnåkershamns bräckvattenverk ska bidra till hela södra Gotlands utveckling behövs spill och dricksvattenledningar vilket benämns södra linan. Det pågår flera
ledningsprojekt från Burgsvik till Klintehamn och även från Hemse mot
Kvarnåkershamn/Klintehamn.



Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen har varit bättre än i många områden i Mellansverige. För att hantera vattenbristen så har Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge
och Östergarnslandet. Kampanjen ”Spara Vatten” blev utvidgad till att
innefatta en skolkampanj och en film som har visats på bio. Kampanjen har även i år utgjorts av en mängd annonser, skyltar mm.
Kampanjen har gett mycket gott resultat då den ökat medvetenheten
hos kommunmedborgare och besökare, så att mindre vatten förbrukats.
6

Investeringsredovisning 20 09-2017
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2017 uppgick till 105,9 mnkr,
inkl exploateringsprojekt. Projekt bedrevs enligt VA-planen med omfattande
utbyggnad av ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för
vattenproduktion och avloppsrening.

Investeringsutgifter VA
120
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69,9

mnkr

80
60
40
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56,6

57,1
39

35,7

20
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De stora investeringsprojekten inom VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.
Projekt
Budget 2017, tkr
Roma Kyrkby VA-ledn
9 850
VA-ledning Södra Linan
27 910
Gotlands vattenförsörjning
20 312
Ledningsutbyggnad
1 283
Sanering VA-ledningsnät
2 284
Roma vattenverk
2 695
Kvarnåkershamn bräckvattenverk
52 736
Klintehamn AvloppsReningsVerk
38 449
Fårösunds AvloppsReningsVerk
14 595
Katthammarsviks AvloppsReningsVerk
8 842
Gnisvärd VA utbyggnad
5 478
Exploatering Yttre A7
7 207

7

Utfall 2017, tkr
5 317
25 051
1 808
1 036
1 545
2 630
13 130
33 239
4 726
793
793
2 238

Avvikelse, tkr
4 533
2 859
18 504
247
739
65
39 606
5 210
9 869
8 049
4 685
4 969

Underhåll ledningsnät
Underhållskostnaderna på ledningsnätet uppgick till totalt 9,8 mnkr år 2017
(8,9 mnkr). Underhållskostnaderna har stabiliserats runt 10 mnkr de senaste åren. Åtgärderna utgörs främst av akuta reparationsåtgärder. I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för perioden 20 13-2017.

Underhållskostnader ledningsnät:

Underhållskostnader ledningsnät
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Vattenleveranser och debitering
De levererade volymerna låg på 3,6 miljoner m3 för år 2017 vilket är samma nivå
som år 2016 . Den debiterade (förbrukade) volymen var 3,1 miljoner m3, (3,3 miljoner m3). Debiteringsgraden minskade från 91,7 % för år 2016 till 84,9 % år
2017, vilket förklaras av främst läckage, underhållsspolningar samt brandsläckningsvatten mm.

Levererad resp. debiterad vattenvolym 2013-2017:

Vattenleveranser och debitering
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Arbetet med att ta fram en VA-strategi och VA-plan för hur VAverksamheten ska se ut år 2030 pågår tillsammans med konsulter.
Arbetet med plan har krävt och kommer kräva mycket resurs- och
arbetstid av personal på Planerings- och utvecklingsavdelningen
tillsammans med VA-avdelningen.
VA-planen delas upp i en Dagvattenplan, VA-utbyggnadsplan,
DUF-plan (Drift/Underhåll/Förnyelse), Vattenskyddsplanen, Plan för
Enskild försörjning och Brand- och Släckvattenplanen.
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Resultaträkning 2017
Tkr
Budget

Utfall

-164 875

-173 388

Avvikelse

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag

8 513

-480

-747

267

-165 355

-174 135

8 780

Material, inventarier

10 843

14 042

-3 199

Entreprenad, köp av verksamhet

20 619

20 411

208

Summa intäkter

KOSTNADER

Konsulter

6 777

3 855

2 922

Personalkostnader

31 502

27 249

4 253

Personalomkostnader PO

12 136

10 818

1 318

Förbrukningsmaterial

7 079

8 674

-1 595

38 137

47 289

-9 152

127 093

132 338

-5 245

27 473

29 607

-2 134

1 002

1 182

-180

Summa avskrivningar

28 475

30 789

-2 314

Verksamhetens nettokostnader

-9 787

-11 008

1 221

Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventar

Intern ränta intäkter

-7 512

-4 225

-3 286

Intern ränta kostnader*

17 299

13 995

3 303

0

-1 238

+1 238

100,0%

100,7%

+0,7%

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

*Intern ränta sänktes från 4% till 2% mellan åren 2016 och 2017

Intäkter och kostnader har eliminerats från interna transaktioner uppgående till
966,0 tkr.
.

10

Balansräkning 2017
tkr
Not

2017

2016

710 878

693 036

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

1

Summa anläggningstillgångar
2

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

12 166

0

220

292

723 264

693 328

23 625

17 949

746 889

711 277

-1 101
1238

-2 339
-2 339

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat

3

Avsättningar

4

5 533

5 178

Långfristiga skulder

5

710 878

693 036

Kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

31 579

15 403

746 889

711 277

13 160
2 569

13 129
2 563

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
- därav särskild löneskatt

Verksamhetsmått resp. nyckeltal
2017

2016

Vattenverk, m 3 producerad/levererad

3 659 998

3 654 000

+6 000

Vattenverk, fakturerad m 3

3 108 248

3 311 000

-202 752

Renat avloppsvatten, m 3

7 373 474

5 712 553

+1 660 921

9,8

8,9

+0,9

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr

11

Differens

Noter
Not 1 – Finansiella anläggningstillgångar, tkr
2017
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2016

0
220
220

0
292
292

Not 2 – Kortfristiga fordringar, tkr
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

2017

2016

10 538
2 222
72
9 763
1 030
23 625

11 587
832
81
995
4 454
17 949

Not 3 – Eget kapital, tkr
2017
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2016

-2 339
1 238
-1 101

0
-2 339
-2 339

2017

2016

4 453
1 080
5 533

4 167
1 011
5 178

Not 4 – Avsättningar, tkr

Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

Not 5 – Långfristiga skulder, tkr
2017
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter
Summa

483
11
215
710

653
717
508
878

2016
480
11
201
693

067
875
094
036

Not 6 – Kortfristiga skulder, tkr
2017
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad individuell del
Interimsskulder
Summa

10
2
3
1
13
31

12

620
635
133
672
519
579

2016
7
2
3
1

570
897
129
700
107
15 403
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/887
22 maj 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag till kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 5 750 000 kr avseende
driften av kollektrafikens busstrafik.

Sammanfattning

Enligt helårsprognosen i delårsrapport nr 1 så kommer kollektivtrafikens busstrafik
att redovisa ett ekonomiskt underskott med -5 750 tkr.
För busstrafiken redovisas följande utfall jämfört med budget avseende januari-mars
2018:

Intäkter

Periodens budget,
tkr
3 845

Periodens utfall,
tkr
2540

Avvikelse,
tkr
-1 304

-12 766
-625
-468
-785
-10 799

-11 584
-411
-404
-849
-10 707

1 182
214
64
-64
92

Kostnader
Köp av huvudvht
Personalkostnader
Lokaler, IT, tele
Övriga verksamhetskostnad
Total

I utfallet för köp av huvudverksamhet ingår inte kostnader för de två fakturor som
bestridits med totalt 2 470 tkr.
Busstrafikens intäkter redovisar ett utfall med 2 540 tkr (2 358 tkr), vilket är en
negativ avvikelse med -1 304 tkr. Enligt prognosen kommer intäktsbudgeten med
totalt 15 381 tkr att uppfyllas.
Busstrafikens utfall för köp av tjänster av Gotlandsbuss AB uppgår till -11 584 tkr,
exklusive de fakturor som bestridits. Enligt prognosen kommer kostnaderna för köp
av tjänster från Gotlandsbuss att uppgå till 56 000 tkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse med -5 750 tkr. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer
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föranledda av att många barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken.
Rutiner för förstärkningsturer kommer att ses över.
Det kan konstateras att kostnaderna för indexfakturor ökar i snabbare takt än vad
som beviljats som kompensation till 2018. För 2018 har totalt 490 tkr beviljats i
kompensation för indexfakturor. Mellan år 2016 och 2017 har indexfakturorna ökat
med 1 750 tkr. Tilläggsavtal för indexfakturor har tagits fram.
Kostnaderna för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår under januari - mars till
13 686 tkr (13 005 tkr), vilket inkluderar de fakturor som bestridits.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag med totalt 5 750 tkr erfordras för att
täcka prognostiserat driftbudgetunderskott för kollektivtrafikens busstrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/886
21 maj 2018

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och skickar det på remiss enligt lista.

Sammanfattning

Enligt kollektivtrafiklagen ansvarar den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att
utarbeta det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet ska innehålla mål
för kollektivtrafikförsörjningen, tillgänglighet och miljöskydd. För att ha ett underlag
inför den nya upphandlingen behövs det ett nytt trafikförsörjningsprogram.
Programmet ska upprättas efter samråd med myndigheter, företag och resenärer.
Efter genomförandet av medborgarmöten och workshopar ska Tekniska nämnden
som den regionala kollektivtrafikmyndigheten besluta det nya programmet och skicka
ut det på remiss enligt lista.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 8 §, ansvarar den regionala
kollektivtrafikmyndigheten för att ”regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken”. Vid behov ska programmet
uppdateras.
I lagen (10 §) finns även krav angående programmets innehåll. Så ska t.ex. redovisas
alla former av regional kollektivtrafik i länet, behovet av kollektivtrafik, mål och
åtgärder för tillgänglighetsanpassning och åtgärder för att skydda miljön.
Det har gått fem år sedan det aktuella, första trafikförsörjningsprogrammet antogs av
kommunfullmäktige. Innan den nya upphandlingen börjar behövs det ett underlag
hur den framtida kollektivtrafiken ska utvecklas. Därför ansågs det att en uppdatering
av trafikförsörjningsprogrammet inte är tillräcklig, varför ett nytt program har
utarbetats.
Kollektivtrafiklagen kräver i 9 § därutöver att programmet upprättas efter samråd
med motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer.
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Som en del av samrådsprocessen har det pågått två workshopar och nio
medborgarmöten. Samrådsprocessen ska avslutas genom att den aktuella versionen
av det nya trafikförsörjningsprogrammet ska skickas ut på remiss, så att de berörda
organisationerna och företagen kan yttra sina synpunkter.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det nya trafikförsörjningsprogrammet tydliggör hur
kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas. På grund av tidsplanen är det inte möjligt
att integrera trafikförsörjningsprogrammet med det nya RUS (Regional
utvecklingsstrategi) och servicestrategin.
Med en bättre utbyggd kollektivtrafik, där trafikförsörjningsprogrammet är en viktig
grund, förbättras nåbarheten av skolor, vårdcentraler, arbetsplatser och
fritidsverksamheter. Barn, ungdomar och äldre blir mer oberoende. Eftersom färre
kvinnor än män äger bil, bidrar kollektivtrafiken även till kvinnors jämställdhet.
Tillgänglighetsanpassning av ytterligare hållplatser och bytespunkter ökar
framkomligheten för personer med funktionsnedsättningar.
Med ett utökat utbud kommer driftskostnaden sannolikt att stiga jämfört med idag.
Därutöver behövs ytterligare investeringsmedel för hållplatsanpassningar,
pendlarparkeringar och teknikutveckling.
Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram remissversion 2018-05-04
Tjänsteskrivelse 2018-05-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Remiss enligt lista
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland
2019 – 2030

Remissversion, 2018‐05‐21

Trafikförsörjningsprogram 2019

Remissversion 2018‐05‐21
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1 Bakgrund och förutsättningar
1.1 Utgångsläge
Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Region Gotland innehar landstings‐ och de
kommunala uppdragen, ansvarar för den regionala utvecklingen samt är regional
kollektivtrafikmyndighet. Det är endast en kommun inom Region Gotland, avgränsningen är tydlig
med havet runt ön.
All kollektivtrafik såsom den allmänna kollektivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken med
skolskjuts, färdtjänst och sjukresor planeras och styrs av Region Gotland. Myndighetsutövningen vid
beviljande av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts innehas också av Region Gotland.
Teknikförvaltningen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den allmänna
kollektivtrafiken. Teknikförvaltningen ansvarar också för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.
Skolskjutsansvaret finns hos Utbildnings‐ och arbetslivsförvaltningen. Hälso‐ och
sjukvårdsförvaltningen är ansvarig för sjukresa vid utomlänsvård. Tekniska nämnden är
beslutfattande politisknämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av utbildnings‐ och
arbetslivsnämnden.

1.2 Syfte
Enligt lagen om kollektivtrafik ska varje kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram, vilket ska revideras regelbundet.
Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter programmet som gäller sedan 2013.
Mycket har förändrats sedan dess, varför en revidering av det första programmet inte ansågs som
tillräcklig.
Programmet bygger på de nationella och regionala målen för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
utveckling av Gotlands framtid.

1.3 Målsättningar
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018‐2030 innehåller politiska mål för
planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av tekniska nämnden. Mål och åtgärder
som programmet föreslår är bland annat att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, få ökad nåbarhet till
viktiga resmål, få fordon som drivs med förnybara drivmedel samt samordna för resurseffektivitet
mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.

1.4 Begrepp
Allmän trafikplikt
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Kollektivtrafikbarometern
Kommersiell trafik
Tillgänglighet
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Regionalt trafikförsörjningsprogram
Regional kollektivtrafikmyndighet
Stomlinje
Kompletteringslinje
Närtrafik
Anropsstyrd trafik
Bytespunkter
Färdtjänst
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2 Samråd
Förstudie av Trivector från 2017
2 workshop med politiker och tjänstemän (2018‐02‐08, 2018‐04‐25)
9 medborgarmöten med gruppdiskussioner om framtidens kollektivtrafik i april 2018
Trafikförsörjningsprogrammet på remiss under sommaren 2018

(färdigställas efter remissvaren har inkommit)
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3 Geografi, befolkning och näringsliv
3.1 Geografiska förhållanden
Gotlands län ligger mitt i Östersjön, det minsta avståndet till fastlandet är omkring 8 mil. Hela länet,
som består av ön Gotland och ett antal mindre öar, har en yta av 3140 km2 (0,8 % av Sveriges yta).
Utsträckningen i nord‐sydlig riktning är omkring 176 km, den största utsträckningen från väst till öst
är 52 km. Den nordöstligaste delen av länet utgörs av den 114 km2 stora ön Fårö. Förbindelsen med
Gotland upprätthålles av Trafikverket genom bilfärjan Fårösund – Broa, kallad Fårösundsleden, som
är ca 1300 m lång och är en del av vägen 699.
Läget skapar unika förhållanden jämfört med de andra länen på fastlandet. Trafikområdet är av
naturliga skäl begränsat. Endast de personer som – tillfälligt eller året om – bor på ön utgör
underlaget för trafiken, eftersom det inte finns några transitresenärer. På somrarna besöker många
turister Gotland vilket leder till förändrade resmönster. Många besöksmål ligger utanför tätorterna
så att de sällan kan nås med kollektivtrafik.
Det sista persontåget gick i september 1960, sedan dess är Gotland det enda länet i Sverige utan
järnvägstrafik.1 Trafiknätet utanför tätorterna består av 1487 km allmänna vägar, varav 417 km är
länsvägarna nr 140‐144 och 146‐149 (uppgifter från Trafikverket). Samtliga tätorter och många
mindre samhällen ligger vid länsvägarna. Till infrastrukturen för persontrafik hör också
hamnterminalen i Visby, belägen söder om Visby innerstad, och Visby flygplats, som ligger omkring 4
km norr om staden.

3.2 Befolkning och dess utveckling
I slutet av år 2016 bodde 58 003 personer på Gotland, varav 42 % var bosatta i den största tätorten
Visby, belägen på västkusten. Det innebär att 58 % av hela befolkningen bor på landsbygden. Som
tabellen nedan visar är befolkningstätheten låg (Sverige: 24,5 invånare/km2). Utanför de 18
tätorterna är den med bara 7,0 invånare/km2 betydligt lägre.
Befolkningstäthet
Invånare
Yta
[invånare/km2]
(2016‐12‐31)
[km2]
Gotland
58 003
3140,0
18,5
därav i Visby (inkl. Norra Visby)
24 334
15,1
Vibble
1 734
3,6
Hemse
1 677
2,1
Klintehamn
1 517
2,9
Slite (inkl. Slite norra)
1 489
2,2
Romakloster
1 209
2,3
Övriga tätorter
4 226
16,4
Samtliga 18 tätorter
36 186
44,6
811,3
Utanför tätorter
21 817
3095,4
7,0
Källa: Invånarantal och yta av tätorterna är tagna från Statistiska Centralbyråns tätortsstatistik, invånare och
yta av hela Gotland hämtades ur ”Gotland i siffror 2017”.

Gotlands befolkning växer sedan 2013, år 2017 bodde 1434 eller 2,5 % fler personer på Gotland än
2013. Eftersom det finns ett så kallad negativt födelsenetto (fler dödsfall än födelser) beror tillväxten
på ett positivt inflyttningsnetto, det flyttar alltså fler personer till Gotland än härifrån. Angående

1

Det har återuppbyggds en delsträcka av före detta Slite‐Roma Järnväg (nedlagd 1953) som museijärnväg.
Föreningen Gotlandståget trafikerar sträckan Hesselby (Dalhem) – Roma under sommarsäsongen. Eftersom det
handlar sig om turisttrafik, tillämpas inte lagen om kollektivtrafik och trafiken kommer följaktligen inte att
behandlas i detta trafikförsörjningsprogram.
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åldersfördelningen avviker Gotland ganska tydligt från de siffror som gäller hela riket (Källa: SCB,
siffror för år 2016):
0‐17 år
18‐64 år
65 år och äldre
Genomsnittsålder

Gotland
18,3 %
57,1 %
24,7 %
44,1 år

Riket
20,8 %
59,4 %
19,8 %
40,7 år

Gotland har såväl lägst andel ungdomar och högst andel pensionärer i Sverige. Befolkningsprognosen
till 2027 visar, att andelen ungdomar ökar till 19,1 %, men det förväntas också att det ska finnas fler
pensionärer, så att deras andel stiger till 27,7 %. En särskilt stor ökning prognosticeras i åldersklassen
80 år och äldre. Det bodde 3581 personer i denna åldersklass på Gotland år 2017, men siffran ska öka
med 1915 personer till 2027. Deras andel kommer alltså att stiga från 6,1 % till 9,0 %.

3.3 Näringsliv
Region Gotland är den största arbetsgivaren på ön: ca 6500 personer eller omkring 12 % av
befolkningen är anställda av Region Gotland. Därefter följer AB Svenska Spel med 425 och
Försäkringskassan med 375 medarbetare. Bådas kontor är belägna på Norrområdet i Visby. Största
arbetsgivaren i den industriella sektorn är Cementa AB i Slite med 240 anställda. De allra flesta
företagen är dock mycket små och finns framförallt inom jordbruk, handel och byggindustrin.
Handeln är till stor del koncentrerad i Visby, där det finns tre viktiga handelsområden: innerstaden
(inkl. Östercentrum) såväl som Skarphäll och Stenhuggaren i utkanten av staden. Dagligvarubutiker
finns därutöver i Hemse, Klintehamn, Slite, Roma, Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Stånga, Havdhem,
Katthammarsvik, Ljugarn, Fole, Stenkyrka, Rone och När (Källa: Gotland i siffror 2017, s. 65).
Koncentrationen av de större arbetsgivarna på få områden leder till en omfattande arbetspendling.
På grund av den stora befolkningsandelen på landsbygden är det många som kör bil till arbetet. Så är
det föga överraskande att bilinnehavet på Gotland uppgår till 611 personbilar per 1000 invånare,
vilket är det högsta i Sverige. Jämför man siffran med riksgenomsnittet utan storstadsregionerna,2
som är 528 personbilar per 1000 invånare, blir skillnaden tydlig (genomsnittet för hela riket är 479,
alla siffror för år 2017).

3.4 Service och utbildning
En serviceverksamhet som har stor betydelse för hela regionen är Visby Lasarett vilket fungerar som
akutsjukhus för hela Gotland. Centrala utbildningsverksamheter är Wisbygymnasiet med ca 1500
elever och Uppsala Universitet – Campus Gotland, där år 2017 omkring 900 helårsstudenter
studerade. Alla dessa tre verksamheter är lokaliserade i Visby. Wisbygymnasiet har dessutom
lantbruksutbildning på Lövsta i Roma.
Följande verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid är viktiga även sett ur ett
kollektivtrafikperspektiv:

2

Riket utan Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.
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T
T

X
X

X
X
X

Idrottshall

Ungdomsgård
X
X
X
X
X
X

Simhall

X

X
X
X
X
X
X

Ishall

X

Teater

X
X
X
X
X
X

Bibliotek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vuxenutbildning

X
X
X
X
X
X

Skola 7‐9

V
V
V
V
T
T

Kultur och fritid

Skola F‐6

Särskilt boende

Visby
Hemse
Klintehamn
Slite
Roma
Fårösund
Lärbro
Havdhem
Storsudret
Östergarnslandet

Utbildning

Vårdcentral (V)
Trygghetspunkt (T)

Vård och
omsorg
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X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Därutöver finns det särskilda boenden i Bro och När, grundskolor F‐6 i Väskinde, Stenkyrka, Fole,
Dalhem, Vänge, Sanda, Garda och Stånga och en idrottshall i Garda.
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4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
4.1 Bakgrund
Region Gotland ansvarar såväl för landstings‐ som för de kommunala uppgifterna. Det innebär att
Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik vilket är en viktig förutsättning för
ett samordnat utbud. Det finns båda allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna
kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På
Gotland består den av landsbygdstrafik, båda linjelagd och anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i
Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts.
Det pågår en samordning av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Skolskjutsbussarna är öppna för
allmänheten som får åka med i mån av plats. För att utnyttja fordonen bättre kan enligt
transportörsavtalet, som gäller från 1 juli 2018, taxibilar och minibussar användas inte bara i
Närtrafiken, men även i alla former av särskild kollektivtrafik.

4.2 Utbud i landsbygdstrafiken
4.2.1 Linjelagd trafik
Aktuellt finns det 14 linjer i den allmänna linjelagda landsbygdstrafiken. I tidtabellperioden 2017‐
2018 är linjesträckningar och utbudet som tabellen visar. Utbudet anges i antal turer för varje
riktning, uppdelat i vardags‐ och helgturer.
L.

Turernas dragning (anges bara för riktning A)

10

Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
Hemse – Klintehamn – Visby
Klintehamn – Visby
Vamlingbo – Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
Hemse – Roma – Visby
Burgsvik – Hemse – Visby via Hejde
Hemse – Visby via Hejde
Hemse – Garde – Ljugarn – Roma
Garde – Ljugarn – Roma
Ljugarn – Roma
Roma – Visby
Fåro Skär – Fårösund – Lärbro – (Slite –) Visby
Fårösund – Lärbro – Slite – Visby
Fårösund – Lärbro – Visby
Lärbro – Slite – Bäl – Visby
Slite – Bäl – Visby
Åminne – Bäl
Väskinde – Visby
Havdhem – Klintehamn
Sandviken – Katthammarsvik – Dalhem – Visby
Katthammarsvik – Hörsne – Dalhem – Visby
Katthammarsvik – Dalhem – Visby
Klintehamn – Visby via Sanda
Slite – Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Lummelundagrottan – Väskinde – Visby
Väskinde – Visby

11

12
13

14
20

22
24
27
32
41

51
61

km

10

Vintertidtabell
Sommartidtabell
Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
M‐F L‐S M‐F L‐S M‐F L‐S M‐F L‐S
1
‐
2
3
3*
‐
2
1
2
3
1
‐
4
5
3
5
3
3
9
9
7
11
11
8
‐
‐
2L
1L
‐
3
2
‐
4
5
1
1
3
2
3
4
2L
4L
6L
6L
6+F 2 8+F 1
2
3
1
3
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
2
1
1
1
‐
‐
‐
‐
‐
2
2
‐
‐
‐
‐
‐
1
2
2
1
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
‐
S
S
2
‐
2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3
3
‐
3
3
‐
5
5
3
3
6
6
8
5
‐
‐
1
1
5
4
2
6
5
2
2
4
‐
‐
‐
‐
‐
3
‐
4
1
3
‐
4
1S
‐
1S
‐
‐
‐
‐
‐
2S
‐
2S
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
1
‐
1
‐
1
‐
‐
‐
2
3
‐
3
5
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
2
2
2
1
5
2
‐
5
3
‐
3
‐
2
‐
2
‐
2
2
1
2
1
‐
3
‐
‐
‐
‐
‐
2
2
‐
3
‐
‐
2
2
3
3
3
3
‐
‐
1
1
‐
2
2
‐
‐
‐
‐
‐
2
2
2
2
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62 Väskinde – Visby
2S
* fredagar körs en tur Visby – Burgsvik istället för Visby – Hemse
F tilläggstur på fredagskvällar
L
varar en tur via Ljugarn
S
endast skoldagar

‐

2S

‐

‐

‐

‐

‐

På skoldagar trafikeras alla 14 linjerna med sammanlagt 147 turer om dagen, medan det på
helgdagar finns bara 42 turer på fem linjer. Skillnaden mellan enskilda turer på samma linje kan vara
ganska betydande. Framförallt gäller det linje 61, där nästan varje tur har sin egen dragning.
Förbindelserna Visby – Burgsvik och Visby – Väskinde är fördelade på tre linjer var. Det gör utbudet
svårbegripligt, inte minst för besökare.
Under sommartidtabellen, vilkens period motsvarar skolornas sommarlov, förlängs några turer av
linje 11 söderut via Hamra till Vamlingbo på Sudret, som är utan linjelagd trafik i
vintertidtabellperioden. Detsamma gäller Fårö, dit några turer på linje 20 förlängs under sommaren.
Därutöver går linje 13 från/till Hemse (istället från/till Garde) och linje 41 som går från
Katthammarsvik vidare till Sandviken.
Linjerna 10, 11 och 20 fungerar som stomlinjer och de står för 70 % av resandet i landsbygdstrafiken.
Linjerna 22, 41 och 61, som 2017 tillsammans hade en resandeandel av 16 %, är kompletteringslinjer
och betjänar ett antal glesare befolkade områden som inte är anslutna till en stomlinje. De övriga
åtta linjerna kan skiljas i pendlings‐ och skollinjer (12 och 51) såväl som rena skollinjer (13, 14, 24, 27,
32 och 62). Linjerna 14, 24, 27 och 62 trafikeras inte under sommarlovet, medan linjerna 13 och 32
har en viss betydelse för turisttrafiken.

4.2.2 Närtrafik
Närtrafik är varumärket för den anropsstyrda trafiken på Gotland och utgör basutbudet där ingen
linjelagd trafik finns. Region Gotland har tecknat avtal med Samres som tar emot beställningar och
planerar turerna. Beställningen måste göras senast kl. 16 dagen innan planerad resa.
Hela landsbygden är indelad i 18 områden, resenärerna blir hämtade vid sin bostad och får åka till
närmaste tätort (från några områden nås två tätorter) på två eller tre vardagar i veckan. Uppehållet i
tätorten varar två till tre timmar, därefter går turen tillbaka. För Närtrafiken finns följande hållplatser
i tätorterna:
‐
‐
‐
‐
‐

Fårösund: ICA Bungehallen, Kronhagsvägen och Stuxgården
Slite: Vårdcentralen, ICA, Pressbyrån
Visby: Lasarettet, Korpen (vårdcentral), Coop öster, Willys
Klintehamn: Konsum, ICA Donnersgatan, Vårdcentralen
Hemse: Torget/Konsum, Vårdcentralen

Som hållplatserna visar ska Närtrafiken tillgodose basbehovet av serviceresor, alltså köp av livsmedel
och läkarbesök.

4.3 Utbud i stadstrafiken
Stadstrafik finns i Visby och består av sex linjer, tabellen visar utbudet i tidtabellperioden 2017‐2018:
L.

Turernas dragning (anges bara för riktning A)

1

Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
Gråbo – Region Gotland – Österct. ‐ Lasarettet
Östercentrum – Terra Nova

2

km

11

Vintertidtabell
Sommartidtabell
Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
M‐F L‐S M‐F L‐S M‐F L‐S M‐F L‐S
15
8*
7
18* ‐
‐
‐
‐
‐
10
‐
4
‐
4
‐
9
12
‐
11
‐
6
‐
6
‐
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3

Visby busstation – Farmek (Österby)
Visby busstation – Hyvelgatan (Skarphäll)
4
Visby busstation – Flundreviken (Snäck)
5
Lasarettet – Gråbo – Terra Nova – Lasarettet
6
Visby busstation – Visby hamnterminal o. tillbaka
* första turen går endast Pilhagsvägen – Östercentrum
L tilläggstur på lördagskvällar

2
3
4
1
6

‐
‐
‐
5+L
‐

1
3
4
1
‐

‐
‐
‐
4+L
‐

2
3
7
12
11

‐
‐
4
5+L
5

1
3
7
10
‐

‐
‐
4
5+L
‐

Linje 1 är den viktigaste stadslinjen och stod för ca 74 % av resandet år 2017, följt av linje 2 med ca
16 %. Sistnämnda linjen förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet Stenhuggaren
med busstationen. Linje 5 är en ringlinje och ersätter linjerna 1 och 2 på vardagskvällar och helger, i
sommartidtabellen även mellan kl. 10 och 15 på vardagar. Sträckan trafikeras i båda riktningarna,
beroende på riktningen är de betecknade som 5A eller 5B. Linje 3 är avsedd för arbetspendling till
industri‐ och handelsområdena Skarphäll och Österby, medan linje 4 förbinder stadsdelen Snäck med
stadscentrum. På sommaren tar sig många badgäster med linje 4 till och från badet vid Gustavsvik.
Linje 6 utgör förbindelsen mellan busstationen och hamnterminalen för anslutning till och från
färjorna.

4.4 Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor
Region Gotland är den myndighet som beviljar färdtjänst‐ och riksfärdtjänsttillstånd. Taxor och
bestämmelser för färdtjänst och sjukresor beslutas av Regionfullmäktige. Taxeuppgifterna i detta
avsnitt är tagna från taxan som gäller i april 2018.

4.4.1 Färdtjänst
Antal personer med beviljade färdtjänsttillstånd 2017 var 2284. Under 2016 genomfördes 44 000 och
under 2017 genomfördes 46 000 färdtjänstresor. Taxan för färdtjänst baseras på kilometeravstånd
för resan samt att den differentieras mellan dag‐ och nattaxa. Nattaxan gäller mellan kl. 22 och kl. 05.
Egenavgiften betalas direkt till chauffören i bilen eller så faktureras resenären i efterhand. Det minsta
beloppet (0‐4 km) är 44 kronor dagtid eller 55 kronor nattid, det maximala beloppet (över 55 km) är
104 kr dagtid eller 114 kronor nattid.
Sedan 1 april 2018 finns en möjlighet för färdtjänstberättigade att köpa Länskort Plus, Förortskort
Plus eller Visbykort Plus. Färdtjänstresenärer som väljer att köpa Länskort Plus åker för en fast
månadskostnad i färdtjänsten men åker dessutom på kortet i busstrafiken över hela ön i
landsbygdstrafik och i stadstrafiken Visby. För Länskort Plus och Förortskort Plus uttages samma
avgift som för ett Länskort/Förortskort vuxen i busstrafiken, så för närvarande är kostnaden för
Länskort Plus 750 kronor och Förortskort Plus 495 kronor för kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i kollektivtrafiken på
landsbygden med ”Bussiga kortet”. Barn och ungdomar upp till 20 år reser således gratis i färdtjänst
på landsbygden. För barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland och är
beviljade färdtjänst erbjuds Visbykort Plus för färdtjänstresor inom Visby samt för bussresor i
stadstrafiken Visby. Kostnaden för Visbykort Plus är densamma som kostnaden för ett Visbykort
vuxen, för närvarande 370 kronor för en kalendermånad.

4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Region Gotland erbjuder färdtjänstberättigade att resa färdtjänst i annan kommun. Resan får vara
maximalt nio mil. En egenavgift av 90 kronor uttas för varje påbörjad tremilsintervall. Önskar
resenären resa längre än nio mil, får resenärer stå för hela kostnaden själv över niomilsgränsen.
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4.4.3 Riksfärdtjänst
Under 2017 beviljades 7 beslut om riksfärdtjänstresa. Avgiften är reglerad i lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.

4.4.4 Sjukresor
Region Gotland erbjuder sjukresa i taxi, serviceresa, för personer som bedöms ha särskilda
medicinska skäl för resor till och från vårdinrättningar. Sjukresa med egen bil erbjuds till personer
som reser fler än åtta gånger under en fyra veckors period till vårdinrättning. Alla som är i behov av
sjukresa erbjuds gratis resa i busstrafiken. Antal sjukresor i taxi var 29 000 år 2017.
Egenavgift för serviceresa i taxi baseras på kilometeravstånd. Högkostnadsskydd finns på 1900 kronor
för resor under en 12 månaders period.
Samtliga bussar i landsbygdstrafiken på Gotland samt i stadstrafiken Visby är
tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade.

4.5 Nåbarhet
Restider från olika orter till Visby busstation
Ort

Avstånd med bil
(snabbaste rutten)
*)
Vibble
4,9 km
Hemse
51,6 km
Klintehamn
33,7 km
Slite
36,7 km
Romakloster
17,9 km
Fårösund
56,3 km
Tofta
20,1 km
Burgsvik
77,5 km
Katthammarsvik
48,5 km
Dalhem
19,4 km
Stenkyrka
23,8 km
Väskinde
12,2 km
*) Källa: Google Maps (tider i normal trafik)
**) Restid buss : Restid bil

Vanligaste (och
snabbaste) restid
med buss
0:18 h
1:00 h (0:50 h)
0:45 h
0:45 h
0:20 h
1:20 h (0:55 h)
0:34 h
1:30 h
1:05 h
0:30 h
0:30 h
0:20 h

Restid med bil *)

Restidskvot **)

0:08 h
0:49 h
0:33 h
0:35 h
0:19 h
0:53 h
0:22 h
1:11 h
0:47 h
0:21 h
0:23 h
0:15 h

2,25
1,22 (1,02)
1,36
1,29
1,05
1,51 (1,04)
1,55
1,27
1,38
1,43
1,30
1,33

Medelvärdet för restidskvoten av de ovanstående relationerna är 1,36 – bussarnas restid är alltså i
genomsnitt 36 % längre än den kortaste restiden med bil.

4.6 Övrig trafik
4.6.1 Upphandlad trafik
Den viktigaste förbindelsen med fastlandet utgör färjorna, ca 80 % av resorna till och från Gotland
går vattenleds. Trafiken upphandlades av Trafikverket, den nuvarande avtalsperioden började 1
februari 2017 och gäller i tio år. Destination Gotland bedriver två färjelinjer året om (Visby –
Nynäshamn, Visby – Oskarshamn) och en tredje linje sommartid (Visby – Västervik). Det är mest två
tur‐retur‐förbindelser om dagen mellan Visby och Nynäshamn och en förbindelse tur‐retur till/från
Oskarshamn, men sommartid och under storhelger finns det fler turer. Restiden är på alla rutter
omkring 3 tim 15 min.

4.6.2 Kommersiell linjetrafik
Gotlands flygförbindelser med fastlandet bedrivs hela året som kommersiell linjetrafik. Samtliga flyg
avgår och ankommer från och till Visby flygplats. Flygbolaget Braathens Regional Airlines (BRA) har
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flera dagliga avgångar till Bromma, därutöver finns direktflyg några gånger i veckan till Malmö och
Göteborg. Med flera dagliga direktflyg till Arlanda flygplats, utförda av flygbolaget SAS, ges
möjligheten att byta till den internationella flygtrafiken. Sommartid trafikerar BRA med direktflyg till
ytterligare ett antal destinationer i Sverige (Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm)
samt till Helsingfors.
Den kommersiella linjetrafiken på Gotland själv är inriktad mot besökarnas behov och trafikeras
därför på sommaren. År 2017 fanns följande två linjer:
‐
‐

Flygbussarna trafikerar sträckan Visby hamnterminal – Östercentrum – Visby flygplats.
Veckorna 26 till 33 trafikeras en linje mellan Kneippbyn och upp till tre olika platser nära
Visby innerstad (Inre hamnen, hamnterminalen och Östercentrum). Linjen bedrivs av bolaget
Perssons Buss, Visby

En ny trafik kommer att inledas år 2018 där Geoshuttle AB ska transportera kryssningspassagerare
mellan kryssningskajen och Visby innerstad (Almedalen). Trafiken ska i huvudsak genomföras med
eldrivna fordon, men också andra fordon kan förekomma. Fordonen är anpassade för
rörelsehindrade personer.
Sliteexpressen (meddelandet har ännu inte inkommit)

4.7 Resenärsantal och resenärsgrupper
Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt. Även i
Kalmar som intager näst sista platsen reser man mer än dubbelt så ofta kollektivt som på Gotland
och även i de nordligaste länen är antalet kollektivtrafikresor per invånare betydligt större:
Kollektivtrafikresor per invånare 2016 (endast busstrafik)
0
Stockholm
Västra Götaland
Uppsala
Skåne
Riket
Jönköping
Jämtland
Gävleborg
Västmanland
Östergötland
Västerbotten
Blekinge
Örebro
Värmland
Västernorrland
Södermanland
Norrbotten
Kronoberg
Dalarna
Halland
Kalmar
Gotland

20

40

60

80

100

120

140

160
142,2

94,8
94,4
88,9
81,4
54,6
48,4
48,1
48,0
45,5
44,2
42,1
40,1
39,4
39,0
38,1
37,1
35,1
34,6
34,4
34,1
15,7

Antalet resenärer har, efter en betydande minskning mellan 2011 och 2013, stabiliserat sig på en
jämförelsevis blygsam nivå:
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Resenärer i Gotlands kollektivtrafik (1000‐tal)
1195

Påstigande (1000‐tal)
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Trots att befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan 2011 och 2017, sjönk resenärsantalet
med 24 %. Det är skolungdomarnas resor med ”Bussiga kortet” som står för en hög del3 av resandet,
varpå antalet skolungdomar i gymnasieålder påverkar resandestatistiken mycket. Den stora
tillbakagången i resandet beror till största andelen på att år 2012 avskaffades gratisresorna för
skolungdomar i Visby stadstrafik. Samtidigt minskade antalet ungdomar i åldersklass 16‐18 år mellan
2011 och 2013 med 20 %, medan antalet barn/ungdomar mellan 10 och 15 år var konstant. Sedan
2014 stiger antalet ungdomar (13 år och äldre) långsamt och ska enligt prognosen fortsätta öka.
År 2017 gjordes omkring 887 700 resor med kollektivtrafiken, varav ca 699 000 resor (78,8 %) i
landsbygds‐ och 187 000 resor (21,0 %) i stadstrafiken. De verkliga siffrorna torde dock vara något
högre: På grund av byten av tekniska komponenter i biljettsystemet blev, framförallt i april, inte alla
resenärer registrerade. I Närtrafiken genomfördes bara 1 700 resor (0,2 %).
När man jämför linjernas andel av resandet, så är det stomlinjerna som har flest resenärer. På
sommaren står linje 10 för nästan en tredjedel av hela resandet, medan fördelningen är lite jämnare
största delen av året (vintertidtabellen gäller i 10 månader). Linje 5 har en större andel sommartid
eftersom den ersätter linje 1 och 2 en längre period om dygnet än i vintertidtabellen.
Andel av resandet 2017
30%
25%
20%
Vintertidtabell

15%

Sommartidtabell
10%
5%
0%
10 1 11 20 22 12 61 51 41 2

5 14 13 62 6 27 32 24 3

3

4

Under vintertidtabellperioden är andelen 43 %, på sommaren 21 %. Betraktar man bara landsbygdstrafiken
(Bussiga kortet gäller inte i stadstrafiken), är motsvarande siffrorna 55 % och 25 %.
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En hög andel av resandet kan även bero på att det finns många turer, så att en jämförelse av den
genomsnittliga beläggningen per linje skulle vara intressant. Eftersom det inte räknas avstigande
resenärer finns uppgifterna inte i statistiken. Istället jämförs medelvärden av påstigande per tur.
Påstigande per tur (genomsnitt för år 2017)
25
20
15
Vintertidtabell
Sommartidtabell

10
5
0

12 11 20 10 51 1 22 13 14 61 24 32 41 62 5 27 2

6

3

4

Man ser att de mest trafikerade linjerna inte alltid är de som har den högsta beläggningen. Linje 12,
som är den snabbaste förbindelsen mellan Hemse och Visby, har flest resenärer per tur, även om
linjen bara står för omkring 5 % av resandet (vintertidtabell). Beläggningen är lägre sommartid,
eftersom det inte finns någon skolpendling och färre arbetspendlare.
Kollektivtrafikresenärer skiljs vanligtvis genom taxan i olika resenärsgrupper. På Gotland är det
följande grupper:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Barn till 6 år som åker gratis i sällskap av en vuxen;
Ungdomar från 7 till 19 år åker med det så kallade ”Bussiga kortet” gratis i
landsbygdstrafiken om de är folkbokförda på Gotland;
Student är en person äldre än 19 år som studerar på en högskola eller universitet och måste
kunna legitimera sig;
Vuxen är en resenär mellan 20 och 64 år som inte är student;
Pensionär är en person 65 år eller äldre;
Resenär som fyllt 80 år och därmed reser gratis.

Studenter och pensionärer såväl som ungdomar i stadstrafiken åker på en reducerad taxa. Med
”övriga” sammanfattas alla som inte tillhör en av de ovan nämnda kategorierna. Det kan vara t.ex.
resenärer med rollator eller med barnvagn som även får åka gratis.
Resenärsgrupperna, uppdelat på stads‐ och landsbygdstrafik, visas i följande diagram (siffror för år
2017):
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Stadstrafik

Landsbygdstrafik

Det blir tydligt att den största resenärsgruppen i vintertidtabellen utgörs av ungdomar, vilket innebär
att nästan 60 % av alla resenärer i landsbygdstrafiken åker gratis. På sommaren är bilden annorlunda
– här är omkring hälften av resenärerna vuxna, eftersom många besökare använder kollektivtrafiken.
Eftersom det ”Bussiga kortet” inte gäller i stadstrafiken, åker mycket färre ungdomar med
stadsbussarna än i landsbygdstrafiken.
Därutöver är det märkligt att andelen pensionärer är mycket lägre än deras relativa andel av
befolkningen, vilket blir särskilt tydligt på sommaren. Till en viss del torde det bero på att ungdomar
även i denna period är lite överrepresenterade, men trots det verkar det finnas anledningar varför
pensionärer åker kollektivt i mindre utsträckning än man kunde förvänta sig.
Betraktar man resenärsgrupperna linjevis så framträder inte bara skillnaden mellan stads‐ och
landsbygdstrafik, men också skillnaderna mellan de enskilda linjerna, beroende på deras funktion:
Medan skollinjerna 24, 27 och 62 används nästan uteslutet av ungdomar, är ca 80 % av resenärerna
på linje 3 vuxna, eftersom den fungerar som arbetspendlingslinje.
Sommartidtabell

Vintertidtabell

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
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1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 20 22 24 27 32 41 51 61 62
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Barn
Pensionär

Ungdom
Pers. > 80

Student
Övriga

Linje
Vuxen

Barn
Pensionär

Ungdom
Pers. > 80

Student
Övriga

Vuxen

Även skillnaderna mellan sommar‐ och vintertidtabellperioden är stora. Andelen av vuxna är mycket
större på sommaren, eftersom skolpendlingen bortfaller och många sommargäster åker med.
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4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Kollektivtrafikens marknadsandel och kundnöjdheten beräknas utifrån enkätundersökningar som
görs inom Kollektivtrafikbarometern.4 För 2017 låg kollektivtrafikresors andel av det motoriserade
resandet på 8 %, vilket är den näst minsta i hela landet:
Kollektivtrafikens marknadsandel
12%
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Den låga andelen av det kollektiva resandet innebär dock att det inte är så många resenärer som
deltagit i undersökningen. Därför måste diagrammets siffror användas med viss försiktighet,
eftersom basen statistiskt sedd är låg.
2017 var 54 % av kunderna på Gotland nöjda med kollektivtrafiken som helhet, vilket är visserligen
något lägre än riksgenomsnittet av 58 %, men det visar att kollektivtrafikresenärerna på Gotland
delar i stort sett uppfattningarna av andra resenärer i landet. Mycket större är däremot skillnaden i
allmänhetens nöjdhet, vilken även inkluderar icke‐kunder: På Gotland låg den allmänna nöjdheten
med 32 % väsentligt under riksgenomsnittet (51 %) och är därutöver det lägsta värdet i Sverige.
Nöjdhet med kollektivtrafiken
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Förmodligen vet de som inte åker kollektivt för liten om utbudet eller de jämför det med bilens
flexibilitet.

4

Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) är en enkätundersökning, branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
koordinerar aktiviteterna. Varje månad intervjuas ett antal representativt utvalda personer i hela landet. En
sammanställning av resultaten publiceras årligen (se http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg‐och‐
system/kollektivtrafikbarometern/).
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4.9 Biljettsystemet och taxan
Biljettsystemet som används är ett molnbaserat system där all data lagras i molnet istället för på
busskortet. Resenärerna laddar sitt kort med en eller flera produkter via kollektivtrafikens hemsida
eller i appen Ridango. I bussarna säljs alla biljettyper och betalsättet är kontantbetalning. En resenär
behöver ha ett busskort för alla typer av periodbiljetter och reskassa, vid köp av enkelbiljetter behövs
inget busskort. På Visby busstation kan alla biljettyper köpas under öppettiderna 08.00‐17.00.
Bussbiljetter säljs också på Turistbyrån vid Donnersplats i Visby samt ombord på Destination
Gotlandsfärjor.
Nuvarande taxa som gäller för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor innehåller många
olika produkter och resenärskategorier. Produkterna 24‐ och 72‐timmarskort, länskort och
förortskort Visby är giltiga i både stads‐ och landsbygdstrafiken. Priset för en enkel resa är fast inom
stadstrafiken i Visby, för landsbygdstrafiken är priset beroende av resans längd (sex prissteg finns).
De flesta produkterna har ett lägre pris vid förköp. Resenär som har reskassa får 30 % rabatt vid köp
av enkelbiljetter i bussarna. För närtrafiken gäller en enhetstaxa och särskild biljett behöver lösas då
länskort eller andra periodkort inte gäller i närtrafiken.
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5 Behovsanalys
Människor är olika och har därför helt olika resebehov. De ska ta sig till arbetet, till skolan, har
beställt tid hos läkaren, vill besöka biblioteket eller ska träffa en vän. På eftermiddagen vill de kanske
träna och därefter ska de gå och handla. Därutöver har även varje enskild person olika resmönster,
beroende på tidpunkt på dagen, årstid eller vädret. Samtidigt ger bilen möjligheten att uppfylla just
dessa behov på ett enkelt sätt utan att man är tvungen att anpassa sig till en tidtabell. Även om
kollektivtrafiken inte kan säkerställa en lika stor flexibilitet måste den givetvis vara anpassad till
resenärers behov så bra som möjligt.
Region Gotlands serviceutbudsstrategi ska säkerställa en levande landsbygd där det är attraktivt att
bo. Kollektivtrafiken är en viktig del i strategin, eftersom serviceverksamheterna skulle kunna nås
utan bil.
Under samrådsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet har många olika synpunkter inkommit.
Utifrån dessa synpunkter och med hänsyn till serviceutbudsstrategin är de identifierade
kollektivtrafikbehoven sammanställda i detta kapitel. Behoven syftar inte bara till utbudet utan även
t.ex. infrastruktur och teknik.

5.1 Utbud baserat på resenärernas behov
Utbudet måste bli bättre anpassat till resenärernas behov. Det gäller såväl de som bor på Gotland
året runt som alla delårsboende och besökare.

5.1.1 Pendlare
På vardagar är den största andelen av resenärerna pendlare, det gäller framförallt följande grupper:
‐
‐
‐
‐
‐

Arbetspendlare från landsbygden till Visby
Arbetspendlare från Visby till större verksamheter på landet t.ex. till Cementa i Slite,
vårdcentraler eller äldreboenden.
Arbetspendlare inom Visby
Gymnasieelever från landsbygden till Wisbygymnasiet
Skolelever till skolorna ifall de inte åker med skolskjutsarna

En utmaning är att skolans sluttider kan variera över veckodagarna. Dessutom går många skolelever
på aktiviteter efter skolan, såsom idrott, musik eller liknande och behöver kunna ta sig till
aktiviteterna och sedan kunna åka hem. Arbetspendlare som vill uträtta ärenden eller delta i
aktiviteter efter arbetet och åka hem senare på dagen är också en utmaning att planera
kollektivtrafik för.

5.1.2 Service‐ och utbildningsresenärer
Det andra stora vardagliga reseärendet är resor till service vilket sammanfattar resor till läkare eller
vårdcentraler, till myndigheter eller till dagligvarubutiker. Härtill hör dessutom resenärer inom
vuxenutbildningen som reser till Folkhögskolorna i Fårösund och Hemse. Linjedragningar ska
underlätta att nå verksamheterna med kollektivtrafik, vilket också innebär att tidtabellerna behöver
anpassas till öppettiderna så långt som möjligt.

5.1.3 Fritidsresenärer
Slutligen finns så kallade fritidsresor som varierar över tid och vart resan ska gå. Det kan vara
utflykter runt om på ön eller till Visby för idrottsaktiviteter, utställningar, konserter eller
restaurangbesök till exempel. Under sommaren tillkommer många resmål. Traditionellt görs de flesta
fritidsresorna på helgerna, men även andelen fritidsresor på vardagar har vuxit kraftigt. Variationen
av resmål och restider är alltså mycket stor, vilket gör det till en utmaning att uppfylla alla behov med
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kollektivtrafik. Det gäller också i stor utsträckning de behov som delårsboende och besökare har, då
det finns turistiska resmål som är belägna långt ifrån en busshållplats.

5.1.4 Hela resan‐perspektivet och multimodalitet
En resa från dörr till dörr innebär ibland att byten mellan olika färdmedel behövs till exempel från
buss till minibuss eller till cykel. Där hela resan inte kan genomföras med kollektivtrafik kan
pendlarparkeringar för cykel eller bil vara ett bra komplement. Det är viktigt att tekniken finns för att
söka och köpa biljett för hela resan även om byte av trafikslag behövs.
En väldigt stor betydelse har givetvis anknytningen till och från förbindelserna med fastlandet, alltså
färjorna och flygen. Bussarna ska ansluta på Visby hamnterminal till och från båtarnas vanligaste
avgångs‐ och ankomsttider. Eftersom variationen av avgångs‐ och ankomsttiderna är stor över året
behövs det en fördjupad dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.
Bussarna på linje 20 ska därutöver ansluta till Fårösundsfärjan.
Visby Airport trafikeras av flygbolagen i större utsträckning sommartid än under vinterhalvåret.
Därför körs, under omkring tio månader om året, få bussanslutningar till och från flygen.5 Det har
upplevts som svårt att planera kollektivtrafik under vinterhalvåret då flygens ankomst och
avgångstider varierar under vinterperioden och mellan veckodagar. Sedan ett antal år tillbaka körs
kommersiell busstrafik till och från Visby Airport under sommaren.
På grund av den ganska glesa befolkningen kan många områden inte anslutas till den linjelagda
trafiken. Som basutbud i dessa områden, finns istället Närtrafiken, en områdesbaserad6 anropsstyrd
trafik. I framtiden planeras att utveckla närtrafiken till att erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik för
anslutning till den linjelagda trafiken. För det behövs en samordning med linjetrafikens tidtabeller, så
att resenärerna enkelt och snabbt kan byta fordon.
Utöver anslutningar ska även den så kallade multimodaliteten förbättras. Det innebär framförallt en
tätare samordning av de olika trafikslagen. Det ska vara enklare att använda både cykel och
kollektivtrafik. Möjligheten att ta med cyklar på bussen ska utredas. Att erbjuda lånecyklar på de
större bytespunkterna kan också utredas.

5.2 Infrastruktur
Genom investeringar i infrastrukturen gör man resan tryggare och underlättar byten inom
kollektivtrafiksystemet såväl som mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Alla bytespunkter och
de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med väderskydd och belysning.
En åtgärd för att minska bilåkandet är att bygga pendlarparkeringar som kan användas gratis när man
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. För att säkerställa en tillräcklig hög attraktivitet krävs det ett
bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna,
såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11) och Othem kors (linje 20). Det
ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och Fårösund.
Även för de som cyklar ska det bli enklare att använda kollektivtrafiken. Redan idag kan man lämna
sin cykel i ett låst cykelgarage vid Visby busstation; för resenärer med länskort ingår plats i
cykelgaraget. De övriga bytespunkterna, med prioritering av Hemse och Slite, kan utrustas med
liknande låsta cykelgarage.

5

I vintertidtabellen 2017/18 trafikeras två turer varje vardag till och från flygplatsen på linje 61.
Områdesbaserad innebär i det här fallet att resenären blir hämtad hemma och körd tillbaka hem, det finns
alltså inga hållplatser. Av‐ och påstigning på resmålet (närmaste tätort) sker däremot vid fasta hållplatser.

6
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5.3 Biljettsystemet och taxan
Utvecklingen av teknik för biljettköp går väldigt snabbt framåt. Att möjliggöra förutsättningar för
resenärer att på enkla och via snabbt funna kanaler kunna köpa sin biljett är viktigt för att få behålla
och få fler resenärer. Försäljning bör finnas på olika kanaler såsom biljettautomater, på
försäljningsställen i appar etc. Behov finns att gå igenom kollektivtrafiktaxan från grunden för att
kunna erbjuda ett lagom antal lättförståeliga produkter till rätt pris.
Betalkortbetalning i bussarna införs under år 2018 och möjligheten för betalning med Swish ska
utredas. Idag är en kund som vill byta mellan Närtrafiken och linjetrafiken tvungen att köpa en ny
biljett. Närtrafiken måste därför integreras i landsbygdstrafikens taxa så att resenären bara behöver
köpa en biljett för hela resan.

5.4 Information
Information är viktig för både resenärer och planerare. Resenärerna måste ha kännedom över
trafiken (tidtabell, eventuella förseningar, taxan) medan trafikplanerarna måste känna till resvanor
för att kunna anpassa trafiken till behoven. Alla resor bör vara sökbara, biljett ska kunna köpas för
hela resan även om byte av trafikslag behöver göras.
De redan befintliga informationssystemen behöver vidareutvecklas, t.ex. för att kunna få bättre
realtidsinformation. Möjligheten att informera resenärer via skärmarna i bussen ska utnyttjas i större
omfattning. Även kommunikationen över ytterligare kanaler som ”sociala medier” kunde bidra till att
kunderna blir bättre informerade.

5.5 Beteendepåverkan
En övergång från bilsamhället till ett mer hållbart transportsystem sker inte av sig själv. Satsningar på
kollektivtrafiken är mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet. Varje resa med bil medför så kallade externa kostnader (konsekvenser från
buller, utsläpp och förbrukning av resurser) som användarna betalar bara i mycket liten utsträckning.
En förändring kan dock bara ske på riksnivå och kommer att kräva lång tid. Några kortsiktiga åtgärder
vore t.ex. att reducera utbudet av parkeringsplatser, förenhetliga och höja parkeringsavgifter och
införa en vägavgift.
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6 Strategiska inriktningar
6.1 Nationella mål
6.1.1 Nationella transportpolitiska mål
De nationella transportpolitiska målen, utförda i regeringens proposition 2008/09:93 och antagna av
Riksdagen den 20 maj 2009, hör till utgångspunkterna för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet är preciserat genom funktions‐ och
hänsynsmålet:
Övergripande målet

Funktionsmålet
Tillgänglighet

Hänsynsmålet
Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

6.1.2 Miljö‐ och klimatmål
Det svenska miljömålssystemet består av det övergripande generationsmålet och 16
miljökvalitetsmål, varav de följande tre har beröringspunkter med trafiksystemet:7
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft
God bebyggd miljö

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur‐ och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (formulerat i proposition
2016/17:146), i vilket miljömålen preciseras och ytterligare etappmål och åtgärder är formulerade.
Transportsektorn ska uppfylla det följande målet:

7

Uppgifter hämtades från www.miljomal.se, besökt den 5 april 2018.
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Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

6.1.3 Branschgemensamma mål
6.1.3.1 Miljömål
Förutom de miljö‐ och klimatmål som formulerades av regeringen finns det också specifika mål i
kollektivtrafikbranschen. Organisationen Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
(Partnersamverkan) beslutade i november 2013 ett branschgemensamt miljöprogram, som kommer
att revideras i år. Visionen är att
Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
För att nå denna vision formulerades tre miljömål:
Klimat‐ och
Energimål

Luftkvalitetsmål

Bullermål

År 2025 ska nettoutsläppen av koldioxid vara högst 8 gram per
personkilometer.
År 2025 ska kollektivtrafikens energianvändning vara högst 0,15 kWh per
personkilometer.
För bussar ska genomsnittsutsläppen per fordonskilometer av kväveoxider
och partiklar år 2025 vara 1,0 g/kWh för kväveoxider och 0,015 g/kWh för
partiklar.
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Just nu (april 2018) pågår en revidering av miljöprogrammet.
6.1.3.2 Fördubblingsmålet
Fördubblingsmålet framtogs år 2008 av Partnersamverkan, där de viktigaste organisationerna i
kollektivtrafikbranschen samarbetar. Målet är uppdelat i
‐
‐

Övergripande målet: Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt
Delmål: Antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006

I en rapport8 beskrivs åtgärder hur målet kan nås, med antingen kollektivtrafikfrämjande åtgärder
eller bilhämmande åtgärder såväl som en kombination av båda.
Fördubblingsmålet gäller endast resor med motoriserade färdmedel. Basår är 2006, fördubblingen
föreslås nå till 2030.9

6.2 Regionala mål
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 fungerar som RUP och blev antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
Det är följande övergripande mål som ska leda utvecklingen:





Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

8

Helen Lindblom, Anders Bondemark, Karin Brundell‐Freij, Eva Ericsson: Fördubblad marknadsandel för
kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna? WSP Analys & Strategi, Göteborg 2016
9
dito, s. 8
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Gotland är en världsledande ö‐region i miljö‐ och klimatfrågor.

I kapitlet Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem fördjupas de övergripande målen
genom målbilden
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet
en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
såväl som sex strategier, vilka är huvudsakligt inriktade på en förbättring av förbindelserna till
fastlandet och en bättre integration i Östersjöregionen. En av strategierna rör också kollektivtrafiken:
Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
I samma kapitel konkretiseras bådadera i avsnittet Resa på Gotland genom fyra målbilder:





Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15‐årsperiod.
Genom att 140‐vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

6.2.2 Region Gotlands styrmodell
Styrmodellen har det övergripande målet i Vision Gotland 2025 som utgångspunkt. I perspektivet
samhälle finns det tre målområden med flera mål. Åtminstone ett mål i varje område rör
trafiksystemet och därmed också kollektivtrafiken.
Social hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen regional
balans
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Gotlands klimatavtryck ska minska

6.2.3 Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Baserad på de två energimålen i Vision Gotland 2025 utvecklades energiplanen för Gotland, Energi
2020, som antogs av regionfullmäktige den 16 juni 2014. Med planen konkretiserades målen på ett
ambitiöst sätt. Det övergripande målet är
Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det
gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Därutöver finns fem delmål varav de följande tre gäller även transporter:
Förnybarhetsmål

Klimatmål

Effektiviseringsmål

Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för
hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins
bränslebehov.
Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat
med 45 procent från år 1990 till år 2020.
Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och
service, transporter och handel under 2010‐2020.
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För kollektivtrafiken finns det följande delmål som anknyter till alla ovan nämnda målen:
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas
från och med år 2020. Upphandling med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t ex färdtjänst och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs
av förnybara drivmedel.
Därutöver rör följande åtgärder i kapitlet ”Energistrategi till 2020” kollektivtrafiken. Region Gotland
ska




Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större
nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva
snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som
leder till utökat utbud av kollektivtrafik.

6.2.4 Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna
är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån är desto färre (och större) blir områdena.
På basnivån (närservice) är det åtta områden med de större orterna (mer än 750 invånare) som
utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett liknande stor
centrum och har därutöver en stor andel delårsboende.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så att
kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.
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7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
7.1 Målbild
Målbilden baserar på de i det föregående kapitlet sammanställda nationella och regionala målen och
beskriver kollektivtrafikens roll i hur målen ska uppnås. Det övergripande målet är
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar resalternativ
för båda arbets‐ och fritidsresor.
Det övergripande målet kompletteras med följande fem målområden:
Större attraktivitet

Förbättrad
tillgänglighet
Ökad nåbarhet

Reducerad
miljöpåverkan
Förbättrad
resurseffektivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba förbindelser uppfattas som ett attraktivt och
användbart resalternativ.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
ska förbättras.
Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för
båda Gotlands invånare och besökare genom ett sammanhållet system av
landsbygds‐ och stadslinjer.
En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar
transportsystemets energieffektivitet och minskar dess klimatpåverkan.
En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem.

De ovan nämnda målområden konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder som beskrivs
närmare i de följande avsnitten.

7.2 Större attraktivitet
En större attraktivitet av hela kollektivtrafiksystemet är den viktigaste förutsättningen att fler
människor väljer att åka kollektivt. Den ska nås med följande mål:
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer,
kompletteringslinjer (som kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad
anropsstyrd trafik).
b. Med stadstrafikslinjer som har klarare linjedragningar får flera resenärer bättre
kollektivtrafikförbindelser.
c. Takttrafik10 och raka linjedragningar utan avvikelser skapar ett regelbundet utbud.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra trafikslag smidiga.
a. Enkla byten på knutpunkterna i landsbygdstrafiken ger fler resmöjligheter och
kortare restider.
b. Genom bra anslutningar mellan landsbygds‐ och stadstrafik på Visby busstation nås
resmål i staden snabbare.
c. Anslutningar till och från färjorna på Visby hamnterminal ska förbättras.
d. Flygplatsen ska nås med linjetrafik året om.
e. Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets‐ och skolpendling.
3. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
a. En förlängning av sommartidtabellsperioden ska utredas.
10

Takttrafik innebär att turerna går med jämna mellanrum. I exempelvis timmestrafik (60 minuters mellanrum)
avgår bussen från en hållplats vid samma minut varje timme.
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b. Gotlands viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik.
4. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.
Uppföljning (Källor: Egna mätningar, Kollektivtrafikbarometern)
‐
‐
‐

Ökat antal resenärer (2017: 886 000)
Ökad kundnöjdhet (Nöjd Kundindex NKI, 2017: 54 %)
Ökad nöjdhet med senaste resan (2017: 78 %)

7.3 Förbättrad tillgänglighet
Med tillgänglighet menas i det här avsnittet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Det innebär att såväl fordonen som infrastrukturen ska vara anpassade till behoven av personer med
funktionsnedsättningar. För att flera kan använda kollektivtrafiken arbetar Region Gotland med att
förbättra dess tillgänglighet. Det är viktigt att påminna att förbättringarna även gynnar de andra
resenärerna.
Det finns dock ingen enhetlig definition för vad som anses begreppet ”fullt tillgänglig” skulle
innebära. Vi uppfattar att personer med rörelsehinder, syn‐ eller hörselskada skulle självständigt
kunna använda kollektivtrafiken. Därför ska en hållplats som betecknas för fullt tillgänglig uppfylla
följande krav:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
Taktila stråk
Väderskydd
Belysning
Hållplatsstolpe
Tidtabellsanslag

Gällande fordonsparken trafikeras redan idag hela den allmänna trafiken med antingen låggolvs‐ eller
lågentrébussar. Bussarna är utrustade med skärmar som visar de tre följande hållplatserna och det
finns utrop av nästa hållplats. Dessa krav kommer även att ställas på kommande upphandlingar.
Idag finns dock ingen linje på Gotland som är fullt tillgänglig. På längre sikt vore det tänkbart att
huvudlinjen i stadstrafiken kommer att bli det, men planeringen av ett utbyggande av hållplatserna
kan först börja när utredningen om stadstrafikens utbud är avslutad.
Ett mål i målområdet ”nåbarhet” är att närtrafiken ska förbättras, så att den i framtiden ska kunna
användas som matningstrafik till stomlinjerna. Därför kommer bytespunkterna på landsbygden att få
en större betydelse än idag. Det är följande hållplatser som ska vara fullt tillgängliga; bytespunkterna
ska därutöver vara utrustade med audiovisuellt realtidsinformation:
Bytespunkt

Fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Visby flygplats
Hemse busstation
Roma
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen

redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025
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Hållplats

Fullt tillgänglig till

Region Gotland
ICA Maxi
Kungsladorna
Västerhejde
Hemse kyrka
Hemse norra
Hemse vårdcentral
Dalhem
Bjärs allé

redan utbyggd
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

De två viktigaste bytespunkterna i Visby är redan fullt tillgängliga enligt den ovannämnda
definitionen. Utbyggnaden av de övriga kommer att förbättra tillgängligheten på landsbygden
avsevärt. Av de ytterligare drygt 350 hållplatserna på landsbygden, varav de allra flesta har bara få
påstigande resenärer om dagen, kan inte alla bli utbyggda. För att erhålla den största nyttan av
investeringarna skulle framförallt de mest frekventerade hållplatserna stå i fokus. Därför kommer
Region Gotland under perioden att genomföra en utredning om hållplatserna på landsbygden.

7.4 Ökad nåbarhet
De första tre målen i målområdet nåbarhet syftar på att skapa ett utbud i landsbygdstrafiken,
bestående av tre olika nivåer. Den högsta nivån utgörs av stomlinjerna som gör störst nytta där
trafikunderlaget är högt, så att kollektivtrafiken kan fullt utspela sina fördelar. De innehar på Gotland
den funktion som uppfylls av järnvägen i de andra länen.
1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
Kompletteringslinjer fungerar som komplement till stomlinjerna, vilket betyder att en sådan linje
finns där trafikunderlaget är inte tillräckligt för stomlinjetrafik men för stort för en områdesbaserad
anropsstyrd trafik.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till
kollektivtrafiknätet. I så fall ska det finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar
varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område till en stomlinje.
Utbudets omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga funktion, t.ex.
skol‐ eller pendlingstrafik.
Anropsstyrd trafik är den allmänna kollektivtrafikens basutbud i de områden som är glesast
befolkade. Den ska kunna användas å ena sidan för att nå den närmast belägna serviceorten, å andra
sidan för att byta till (och från) linjetrafiken, när man vill ta sig till en plats längre bort.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till kollektivtrafik för alla
som bor längre ifrån en stom‐ eller kompletteringslinje.
a. Linjelagda anropsstyrda turer kompletterar Närtrafiken där behovet finns.
b. I alla närtrafikområden finns det minst en avgång per riktning varje vardag
(motsvarar minst 5 resmöjligheter per vecka).
c. Den minimala förbeställningstiden ska reduceras till högst 2 timmar.
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Det fjärde målet syftar på stadstrafiken i Visby som ska förbättras genom ett reviderat linjenät. Med
en förlängning av vissa stadslinjer över tätortens gränser ökas nåbarheten i det växande
Visbyområdet.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare till staden.
a. Nya kvällsturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
De tre sista målen bidrar till en förbättrad konkurrenskraft och en större flexibilitet av
kollektivtrafiken. Eftersom fritidsaktiviteter blir alltmer betydande är det viktigt att människor även
kan använda kollektivtrafiken för det ändamålet.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når regioncentret Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom indragning av vissa mycket låg frekventerade
hållplatser.
b. En utredning om ett införande av snabbturer ska genomföras.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets‐ och
skolpendling.
a. Det ska finnas fler kvällsturer, i synnerhet på fredags‐ och lördagskvällar.
b. Serviceverksamheter som t.ex. vårdcentraler eller simhallar kan nås bättre.
c. Möjligheten att erbjuda evenemangstrafik ska utredas.
7. En bättre samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar
förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.
a. Nya bostadsområden och serviceverksamheter ska byggas i närheten till en busslinje.
Uppföljning:
De flesta förändringarna som avses med de ovanstående målen kan först införas efter en ny
kollektivtrafikupphandling har genomförts. Det är därför viktigt att målen ingår i själva
upphandlingsprocessen. Målen ska bli nådda senast 2025.

7.5 Reducerad miljöpåverkan
En reducerad miljöpåverkan ska uppnås med följande mål:
1. Samtliga fordon i den allmänna trafiken drivs fossilfritt senast år 2030.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med 10 % till 2025
jämfört med 2017.

7.6 Förbättrad resurseffektivitet
Följande mål ska bidra till en bättre resurseffektivitet av kollektivtrafiken:
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2025 jämfört med år 2017.
a. Satsning på kommunikations‐ och marknadsföringsåtgärder.
2. Självfinansieringsgraden ska öka till 25 % till år 2025 (2017: 22 %).
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
Målet för självfinansieringsgraden kan verka lite ambitiös men när utbudet har ökats så dröjer det ett
tag tills antalet resor – och därmed intäkterna – stiger. Den aviserade förbättringen av
självfinansieringsgraden kan därför bedömas som realistisk.
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Det är också viktigt att beakta att även målområdena större attraktivitet och ökad nåbarhet bidrar
väsentligt till en förbättrad resurseffektivitet.
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Nationella mål
Regeringen och Riksdagen

Partnersamverkan (branschgemensamma mål)

Transportpolitiska mål

Miljö‐ och klimatmål

Övergripande mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Klimat‐ och Energimål
År 2025 ska nettoutsläppen av koldioxid vara
högst 8 gram per personkilometer.
År 2025 ska kollektivtrafikens energianvänd‐
ning vara högst 0,15 kWh per personkilometer.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft
Funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Luftkvalitetsmål
För bussar ska genomsnittsutsläppen per
fordonskilometer av kväveoxider och partiklar
år 2025 vara 1,0 g/kWh för kväveoxider och
0,015 g/kWh för partiklar.

God bebyggd
miljö
Etappmål
Växthusgasut‐
släppen från
inrikes transpor‐
ter ska minska
med minst 70 %
senast år 2030

Bullermål
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Fördubblings‐
målet
Övergripande mål
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska fördubblas på
sikt (2030)

Delmål
Antal resor med
kollektivtrafik ska
fördubblas till år
2020 jämfört med
år 2006

Regionala mål
Vision Gotland 2025
Övergripande mål
‐
‐
‐
‐
‐

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö‐region i miljö‐ och klimatfrågor.

Bo och leva i ett
hållbart Gotland

Hållbar tillväxt och
sysselsättning

Hållbar
energiförsörjning

Hållbara
kommunikationer och
kommunikationssystem

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet en
transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
Strategi 4: Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Målbilder Resa på Gotland:
‐
‐
‐
‐

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15‐årsperiod.
Genom att 140‐vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland.

Styrmodell

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Övergripande mål

Social hållbarhet
6. En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
regional balans

Förnybarhetsmål
100 % förnybar energiförsörjning till år 2020

Klimatmål
Ekonomisk hållbarhet

45 % mindre klimatpåverkande utsläpp från energi‐
användningen på Gotland till år 2020 jämfört med 1990

Effektiviseringsmål
Minskad användning av
inköpt el och tillförda
bränslen med i genom‐
snitt 1,5 procent per år
under 2010‐2020

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Delmål för kollektivtrafiken
Ekologisk hållbarhet

Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020.

17. Gotlands klimatavtryck ska
minska

Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
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Mål för Gotlands kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram
Övergripande mål
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar resalternativ
för båda arbets‐ och fritidsresor.
Större attraktivitet
Kollektivtrafiken ska med
regelbundna avgångar, bra
anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba
förbindelser uppfattas
som ett attraktivt och
användbart resalternativ.

1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra trafikslag smidiga.
3. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
4. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.

Förbättrad tillgänglighet
Kollektivtrafikens
tillgänglighet för personer
med funktionsned‐
sättningar ska förbättras.

Ökad nåbarhet
Kollektivtrafiken bidrar till
en ökad nåbarhet av de
viktigaste resmålen för
båda Gotlands invånare
och besökare genom ett
sammanhållet system av
landsbygds‐ och
stadslinjer.

Utbyggnad av följande bytespunkter för full tillgänglighet, färdigställda senast 2025:
‐
Visby flygplats
‐
Hemse busstation
‐
Roma
‐
Klintehamn
‐
Lärbro
‐
Slite
‐
Fårösund Kronhagsvägen

1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.

2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.

3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till
kollektivtrafiken för alla som bor längre ifrån en stom‐ eller kompletteringslinje.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet
närmare till staden.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når regioncentret Visby med
kollektivtrafik inom mindre än 60 minuter ska öka.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än
arbets‐ och skolpendling.
7. En bättre samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering
skapar förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.

Reducerad miljöpåverkan
En konkurrenskraftig och
förnybart driven kollektiv‐
trafik ökar transport‐
systemets energieffek‐
tivitet och minskar dess
klimatpåverkan.
Bättre resurseffektivitet
En integrerad planering
och fördjupad samordning
av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett
resurseffektivt
kollektivtrafiksystem.

1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år 2030.

2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med
10% till 2025 jämfört med 2017.
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2025 jämfört med år 2017.

2. Självfinansieringsgraden ska öka till 25 % till år 2025 (2017: 22 %).
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna förs vidare.
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Samråd

(skrivs efter remissvaren har inkommit)
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Sändlista:

Trafikverket

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Transportstyrelsen

Bergkvarabuss
Destination Gotland

SACO Gotland
Svenskt näringsliv
TCO‐rådet Gotland

Företagarna Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
GotlandsBuss AB
Visby Airport Swedavia
BRA flyg
Östsvenska Handelskammaren
Gotlands Idrottsförbund
SAS
GUBIS, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan
Tillgänglighetsrådet Region Gotland
Inspiration Gotland
Klintetraktens framtid
LO‐Distriktet Gotland
LRF Gotland
Hela Sverige ska leva
Länsstyrelsen Gotlands län
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen Gotland
NTF Gotland
Byggnadsnämnden
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Barn‐och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso‐ och sjukvårdsnämnden
Kultur‐ och fritidsnämnden
Räddningstjänsten
Gymnasie‐ och vuxennämnden
Pensionärsrådet Region Gotland
Polismyndigheten Gotland
Samres AB
Tillväxt Gotland

FAC‐Flygbussarna AB
Visby Taxi AB
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Kalmar länstrafik
Östgötatrafiken
Socialförvaltningen Kristina Pajuäär
UNG Utveckling Norra Gotland
Hyresgästföreningen
Riksbyggen
Innerstadsföreningen
ABF Gotland
Folkuniversitetet
SV Gotland
Cykelfrämjandet
Visby Stift
Bygdegårdsdistriktet på Gotland
SPF Gotlandsdistriktet
Gotlands Förenade Besöksnäring
AB Gotlandshem
Gotlands Folkhögskola
Gotlands PRO‐distrikt
Centerpartiet Gotland

Moderaterna
Liberalerna Gotland
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna Gotland
Feministiskt initiativ
Gotlandsstudentkår Rindi

SVT
Sveriges Radio Gotland
Gotlands Allehanda
Gotlands Tidningar
Helagotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/447
7 maj 2018

Anders Nyberg

Tekniska nämnden

Gasverkstomten - Förfrågan om huvudmannaskap Visby
Blåklinten 5 och 6
Förslag till beslut

Tekniska nämnden åtar sig huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet med
undersökning och eventuella avhjälpande åtgärder vid objektet Gasverkstomten i
Visby (Visby Blåklinten 5 och Visby Blåklinten 6). Förutsatt att huvudmannaskapet
och det fortsatta arbetet finansieras med hjälp av statliga bidrag från Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har till Region Gotland inkommit med en förfrågan (Dnr:577-649-18)
om Region Gotland kan åta sig huvudmannaskap för det fortsatta arbetet med
undersökning och utredningar samt vid eventuell saneringsåtgärd av objektet
Gasverkstomten i Visby. Inom fastigheterna har det bland annat funnits ett gasverk,
oljelagring och bensinstationer vilket har gett upphov till föroreningar i form av
främst censorerna tjärämnen (PAH), metaller och cyanider. Föroreningsnivåerna kan
utgöra en långsiktig risk för människors hälsa på plats. Det kan heller inte uteslutas
att grundvattnet har påverkats och att föroreningarna kan spridas till den kommunala
vattentäkten. Finansiering sker med statligt bidrag från Länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Länsstyrelsens har till Region Gotland inkommit med en förfrågan (Dnr:577-649-18)
om Region Gotland kan åta sig huvudmannaskap för det fortsatta arbetet med
undersökning och utredningar samt vid eventuell saneringsåtgärd av objektet
Gasverkstomten i Visby (Visby Blåklinten 5 och Visby Blåklinten 6).
I Sverige pågår ett omfattande utrednings- och saneringsarbete för att komma tillrätta
med förorenade markområden. I de fall där den som orsakat föroreningen finns kvar
är det i första hand denne som ska åtgärda problemen. I vissa fall kan det vara
fastighetsägaren som är ansvarig. För äldre nedlagda verksamheter där ingen ansvarig
finns kvar kan man få bidrag till undersökningar och åtgärder från Naturvårdsverket.
Bidragssystemet bygger till stor del på att kommunerna hjälper till med
undersökningar och åtgärder genom att agera som huvudman. Bidrag söks hos
Länsstyrelsen som i sin tur söker bidragen hos Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/447

erhållit med för dessa kompletteringar med 250 000 kr för 2018 och 400 000 kr för
2019.
Region Gotland har tidigare, i protokoll KS § 284 den 28 november 2002, ställt sig
positiva till att åta sig uppdrag som huvudman för sanering av förorenade områden.
Enligt protokollet fick Tekniska nämnden detta uppdrag men huvudmannaskapet ska
prövas i varje enskilt ärende som aktualiseras, liksom finansieringen av uppdraget.
Bakgrund – Gasverkstomten och dess förorening
Inom objektet har det bland annat funnits ett gasverk, oljelagring och bensinstationer
vilket har gett upphov till föroreningar i form av främst censorerna tjärämnen (PAH).
Även metaller och cyanider har påträffats i höga halter i enstaka punkter. Aktuellt
område ligger i tätbebyggelse och inom sekundärt vattenskyddsområde för
kommunala vattentäkter. Föroreningsnivåerna av PAH:er, metaller och cynaider kan
utgöra en långsiktig risk för människors hälsa på plats. Grundvattnet har endast
undersökts i begränsad omfattning varför det kvarstår osäkerheter angående
spridning till grundvatten, det går inte att utesluta att grundvatten är påverkat av
markföroreningarna.
Kvarstående frågor att nu utreda är främst belastning på grundvattnet, risken för
exponering bl.a. via inomhusluft, ytterligare avgränsning av föroreningar i jord, samt
vilka åtgärder som kan vara lämpliga att utföra. Sammantaget har det konstaterats att
det finns ett åtgärdsbehov avseende de markföroreningarna i området för att skydda
människors hälsa. Objektet har riskklass 1 (mycket stor risk)
Bedömning

Tidigare undersökningar visar att föroreningsnivåerna i marken kan innebära
hälsorisker både på lång och kort sikt om människor kommer i direkt kontakt med
jorden eller via exponering i inomhusluft. För att säkerställa acceptabla hälsorisker på
lång och kort sikt behöver markföroreningarna åtgärdas. Hela undersökningsområdet
ligger inom sekundär skyddszon för ett vattenskyddsområde som skyddar flera
dricksvattentäkter och är utpekat som en grundvattenförekomst som ska skyddas.
Ansvarsfrågan är utredd och funnit att ansvar finns men inte kan utkrävas av de
ansvariga beroende på grund av ekonomiska skäl. Något fastighetsansvar föreligger
inte. Man kan därför söka statligt bidrag för sanering hos Naturvårdsverket via
Länsstyrelsen.
Teknikförvaltningen anser att huvudmannaskap bör antas för objekten
Gasverkstomten i Visby (Visby Blåklinten 5 och Visby Blåklinten 6).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-07
Förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen 2018-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Länsstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209
8 maj 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Uppdrag ställplatser husbilar
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att medge undantag från Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland avseende 15§ Camping.
2. Tekniska nämnden beslutar att på allmänna parkeringsplatser belägna på
Polhemslunden och Östra Byrummet (enligt bilaga 1 och 2) får övernattning i
husbil ske.
3. Tekniska nämnden beslutar att avgift skall erläggas hela dygnet alla dagar.
Taxa E skall gälla.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har av tekniska nämnden fått uppdrag att anordna ställplatser
för husbilar på allmänna parkeringar i Visby. Eftersom detta strider mot allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland måste ett undantag från 15 § göras.
”Camping
15 § Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats
och inte heller på de områden som jämställs med offentlig plats i 3 §, såvida marken inte upplåtits
för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Region Gotland eller annan markägare bestämt
att camping under viss tid får äga rum där.”
En parkeringsavgift tas ut alla dagar dygnet om på dessa ställplatser. Taxa E bör gälla.
Taxa E: Avgiften är 10 kronor per timme årligen vecka 24 till och med vecka 35. Avgiften är 5
kronor per timme årligen vecka 36 till och med vecka 23.”
Avgiften för att campa på dessa platser blir då 240 kronor per dygn eller för 15
timmar mellan 18.00 – 09.00 150 kronor under vecka 24 till och med vecka 35.
Övrig tid av året blir avgiften 120 kronor per dygn eller 75 kronor för 15 timmar.
På den mark som Regionen hyr ut till företaget Park and Stay i Gutebacken kostar
det 120 kronor att stå i 6 timmar och 169 kronor att stå i ett dygn. Företaget
tillhandahåller färskvatten, tömning av septitank och avfallshantering. På Regionens
ställplatser tillhandahålls ingen service mer än uppställningen.
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Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209

Avgiften kommer bara att gå att betala med ”app” eller sms via företaget ”Parkster”
som Regionen har ett avtal med.
Bedömning

Eftersom en husbil tar upp en betydligt större yta än en personbil medför detta att ett
antal parkeringsplatser för vanliga bilar försvinner.
Om camping sker i husbil är säkerhetsavståndet mellan fordonen minst 4
meter.(Minsta avstånd enligt MSB) Husbilarna är längre än vanliga bilar vilket betyder
att det påverkar antalet tillgängliga parkeringsplatser på angränsande parkeringsrad.
Eftersom Transportstyrelsen tagit beslut om att den 1 december 2017 införa en ny
trafikskylt som innebär ”husbilsplats” blir det enklare att skylta en särskild plats där
bara husbilar får stå.

H 28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller
platser för bilar med bostadsutrymme.

”Genom det nya märket ges möjlighet att utmärka att
en campingplats enbart tillhandahåller platser för
husbilar”.
Om särskilda husbilsplatser inrättas måste vanliga parkeringsplatser bevakas så att
camping inte sker där som tidigare varit fallet.
Ekonomisk konsekvens:
Bortfallet av parkeringsintäkter på 100 parkeringsplatser för personbilar beräknas till
ca 400 000:- per år. Det finns inga medel anslagna för anläggning och drift av
ställplatserna och ingen kompensation för intäktsbortfallet från parkeringsavgifterna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Mark- och stadsmiljöenheten

2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209

Polhemslunden

Bilaga 1
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Östra Byrummet

Bilaga 2
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1057
3 maj 2018

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Vägrätt för hållplatsåtgärder Hemse Mullvalds 1:9,
Västerhejde Vibble 1:214, Visby Artilleriet 1:6 och Visborg 1:9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna avtalen om upplåtelse av vägrätt på
fastigheterna Hemse Mullvalds 1:9, Västerhejde Vibble 1:214, Visby Artilleriet 1:6
och Visborg 1:9.

Sammanfattning

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att fram till 2019 förbättra
tillgängligheten av busshållplatser på landsbygden på Gotland. Åtgärden innebär att
Trafikverket bygger om och tillgänglighetsanpassar ett antal utvalda busshållplatser
utmed linjerna 10, 11 och 20. Trafikverket har tillsammans med Region Gotland valt
ut lämpliga busshållplatser. Av den anledningen har Trafikverket därför upprättat
avtalsförslag där regionen upplåter vägrätt på följande regionala fastigheter:


Hemse Mullvalds 1:9 - utökning av befintlig hållplats på södra sidan länsväg
142, strax norr om Hemse samhälle



Västerhejde Vibble 1:214 - utökning av befintlig hållplats på västra sidan
länsväg 140 vid Västerhejde skola



Visby Visborg 1:9 - befintlig hållplats på västra sidan länsväg 140 flyttas ca 90
meter söderut till den andra sidan av infarten till naturreservatet Hällarna



Visby Artilleriet 1:6 - ny hållplats på norra sidan länsväg 143, ca 100 meter
öster om cirkulationsplatsen Visbyleden/Follingboväg.

Då detta gäller busshållplatser för den regionala kollektivtrafiken utgår ingen
ersättning. Byggstart beräknas till september/oktober 2018.
Bedömning

Berörda busshållplatser ligger vid länsvägar och avtalen medför att befintliga
vägrätter utökas något. Trafikverket har belysning på de aktuella vägsträckningarna.
Hållplatsen på Visborg 1:9 vid länsväg 140 kommer inte att påverka det planarbete
som pågår för Kungsladuområdet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1057

Förvaltningen kan inte se något hinder mot att godkänna dessa avtal då detta ligger i
regionens och allmänhetens intresse att få hållplatserna tillgänglighetsanpassade.
Angående nyanläggning av busshållplats vid Visby Artilleriet 1:6 bör det noteras att
befintlig hållplats på motsatta sidan av länsvägen saknar angöringsväg för gående och
cyklister. Detta sedan ägaren till fastigheten Visby Stenhuggaren 2 har ersatt den GCbana som tidigare ledde till busshållplatsen med parkeringsplatser i strid med
detaljplanen där området är utlagt som x-område, dvs mark som ska vara tillgänglig
för allmän gång- och cykeltrafik.
Beslutsunderlag

Avtal om upplåtelse av och ersättning för vägrätt:
- Hemse Mullvalds 1:9, TRV 2018/15542, 2018-03-29
- Västerhejde Vibble 1:214, TRV 2018/27201, 2018-03-29
- Visby Visborg 1:9, TRV 2018/15500, 2018-03-29
- Visby Artilleriet 1:6 TRV 20189/15222, 2018-03-29

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Trafikverket
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Revisionsskrivelse
Region Gotland
Reception Visborg

Datum 2018-04-04

2018 -04- 1 8
Sign:
Regionstyrelsen

Hantering och redovisning av pensioner
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av regionens hantering och redovisning av pensioner.
Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsens har ändamålsenliga
och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har ingått att bedöma om redovisningen
överensstämmer med god redovisningssed.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsen delvis har
ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag
som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi grundar denna bedömning på
att det sker kontroller i regionen men att dessa behöver utvecklas ytterligare
och att gjorda kontroller även dokumenteras.
I granskningen noterades vissa mindre avvikelser avseende redovisning i dokumenten årsredovisning 2016 och delårsrapport 2017. Detta har korrigerats i
årsredovisning 2017. Redovisningen bedöms överensstämma med god redovisningssed, efter dessa korrigeringar.
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
Att regionstyrelsen beaktar hanteringen av pensionerna i den riskanalys
som ligger till grund för internkontrollplanen.
Att regionstyrelsen ser till att kvalitetssäkrade rutiner för hanteringen av
pensionsåtagandet och de underliggande kontrollerna tas fram. Det bör
även framgå vem som ansvarar för respektive rutin samt när den är
upprättad och justerad. Detta minskar organisationens personberoende
gällande pensionshanteringen.
Att rutinerna i samband med byte av pensionsadministratör säkerställs
tillsammans med företrädare för lönesystemet och den nya pensionsadministratören.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gotland

2 (2)

Regionens revisorer

Att rutinerna säkerställs så att alla uppgifter finns med avseende de anställda, t.ex. avseende tillkommande och avslutade sjukersättningar.
Detta gäller även att uppgifterna och utbetalningarna blir korrekta när
någon som gått i pension återanställs.
Att det klarläggs och dokumenteras vem inom regionen som har ansvar
för historiska uppgifter.
Att när avtalsförändringar avseende pensioner sker en säkerställning av
att dessa hanteras av lönesystemet.
Att kontroller bör ske så att allt material som är sänt även har kommit
fram till pensionsadministratören.

Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till regionstyrelsen yttrande och för kännedom till samtliga nämnder. Revisionen önskar
svar på rapporten senast den 12 september 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Godand på adress registratorrs@godand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlaryds revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport
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Sammanfattning
Regionens pensionsskuld består av två delar:
-

Pensioner intjänade efter år 1998, redovisas som avsättning i balansräkningen.

-

Pensioner intjänade före år 1998, redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen under balansräkningen.

Pensionsskulden beräknas av pensionsadministratör och Region Gotland anlitar f.n. KPA
pension. De anlitas också för att beräkna pensioner och svara på frågor från anställda runt
den enskildes pension. Fr.o.m. 1 april 2018 kommer Skandia att anlitas som pensionsadministratör. Uppgiftslämnande av pensionsunderlag till pensionsadministratören hanteras oförändrat av Regionstyrelsen.
Ränteförändringar i pensionsskuldsberäkningarna har stor påverkan på storleken av
pensionsskulden. Region Gotlands beräknas pensionskostnaderna beräknas att öka kraftigt under kommande år då många anställda har pensionerats och många kommer att
pensioneras.
I granskningen har ingått att kartlägga aktuella pensionsavtal i Regionen samt identifierat
befintliga rutiner för pensionsadministration och utbetalning av pensioner till anställda
och förtroendevalda.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag och att den interna kontrollen är
tillräcklig. Vidare ingår att bedöma om redovisningen överensstämmer med god redovisningssed.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsen delvis har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag som säkerställer en
tillräcklig intern kontroll. Vi grundar denna bedömning på att det sker kontroller i regionen men att dessa behöver utvecklas ytterligare och att gjorda kontroller även dokumenteras.
I granskningen noterades vissa mindre avvikelser avseende redovisning i dokumenten
årsredovisning 2016 och delårsrapport 2017. Detta har korrigerats i årsredovisning 2017.
Redovisningen bedöms överensstämma med god redovisningssed, efter dessa korrigeringar.

Mars 2018
Region Gotland
PwC

2 av 13

Intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

Vår bedömning bygger på resultatet i kontrollmålen nedan:
-

Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt pensionsredovisning

Vi bedömer att regionen delvis uppfyller kontrollmålet. Vi grundar vår bedömning på
att det sker kontroller och att det finns lathundar som nuvarande lönecontroller har
upprättat, men dessa är inte kvalitetssäkrade. Det är särskilt viktigt att rutiner dokumenteras och säkerställs i samband med att byte av pensionsadministratör sker. Området finns inte med i regionens riskanalys till den interna kontrollplanen. Det sker
inte någon särskild intern kontroll med stickprov av intern kvalitetscontroller.
-

Pensionsredovisning sker i enlighet med god redovisningssed

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt, efter de korrigeringar som gjorts i årsredovisningen 2017. Där upplysningar finns om vilka särskilda pensionslösningar som
finns samt antalet som omfattas av dessa samt vilken lösning regionen har valt för
hanteringen av de förtroendevaldas intjänade pensioner enligt OPF-KL och redovisningen av denna.
Vi rekommenderar regionstyrelsen att vidta åtgärder inom följande områden:
-

Att regionstyrelsen beaktar hanteringen av pensionerna i den riskanalys som ligger
till grund för internkontrollplanen.

-

Att regionstyrelsen ser till att kvalitetssäkrade rutiner för hanteringen av pensionsåtagandet och de underliggande kontrollerna tas fram. Det bör även framgå
vem som ansvarar för respektive rutin samt när den är upprättad och justerad.
Detta minskar organisationens personberoende gällande pensionshanteringen.

-

Att rutinerna i samband med byte av pensionsadministratör säkerställs tillsammans med företrädare för lönesystemet och den nya pensionsadministratören.

-

Att rutinerna säkerställs så att alla uppgifter finns med avseende de anställda, t.ex.
avseende tillkommande och avslutade sjukersättningar. Detta gäller även att uppgifterna och utbetalningarna blir korrekta när någon som gått i pension återanställs.

-

Att det klarläggs och dokumenteras vem inom regionen som har ansvar för historiska uppgifter.

-

Att när avtalsförändringar avseende pensioner sker en säkerställning av att dessa
hanteras av lönesystemet.

-

Att kontroller bör ske så att allt material som är sänt även har kommit fram till
pensionsadministratören.
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Pensionsavtalens komplexitet ställer höga krav på såväl rutiner och processer som den
interna förståelsen av de avtal som tillämpas. Sammantaget innebär detta att en välfungerande administration och att god intern kontroll är högst väsentlig.
Regionens pensionsskuld består av två delar:



Avsättning i balansräkningen, pensioner efter år 1999
Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före år 1998

Ett förslag till förändring av nu gällande redovisningslag avseende pensioner har tagits
fram, men kommer att utredas ytterligare innan det lämnas till Riksdagen. Förslaget innebär att dagens s.k. blandmodell ersätts av s.k. fullfonderingsmodell. Detta innebär att
hela regionens pensionsskuld redovisas som avsättning i balansräkningen. Förändringen
av avsättningen kommer i sin helhet att påverka regionens resultaträkning. Nuvarande
modell innebär att förändringen i avsättningen för pensioner intjänade efter 1998 påverkar resultaträkningen, medan endast utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998
påverkar resultaträkningen. För många kommuner och landsting/regioner innebär detta
ett bättre resultat på resultaträkningen, med undantag när ränteförändringar sker. Det
blir dock ingen förändring i påverkan av likviditeten och kassaflödesanalysen.
Pensionsskulden beräknas av pensionsadministratören och Region Gotland anlitar för
närvarande KPA pension som pensionsadministratör. Ränteförändringar i samband med
ny pensionsberäkning ger förändringar i pensionsskulden. För en rättvisande redovisning
krävs att pensionsadministratören beräknar pensionsskulden årligen. Under kommande
år beräknas pensionskostnaderna att öka kraftigt då många anställda kommer att pensioneras.
Det är väsentligt att detta hanteras med god intern kontroll. Granskningen syftar till att
bedöma om rutinen för rapportering av pensionsunderlag är ändamålsenlig och om den
interna kontrollen är tillräcklig.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfråga:
Har regionstyrelsen ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll och är redovisningen i överensstämmelse med god redovisningssed?

1.3.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har varit vägledande för granskningen:


Kommunallag



Lag om kommunal redovisning
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Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer



Region Gotlands styrande och stödjande dokument

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats:


Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt pensionshantering och redovisning.



Pensionsredovisning sker i enlighet med god redovisningssed.

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument och
skriftliga rutiner, samt genom intervjuer med lönecontroller, enhetschef centrala löneenheten, systemförvaltare HR-system och redovisningschef. De intervjuade har haft tillfälle
att sakgranska rapporten.
Inom ramen för granskningen har ingått att genomföra en kartläggning av aktuella pensionsavtal. Vidare har befintliga rutiner för pensionsadministration och utbetalning av
pensioner till anställda och förtroendevalda kartlagts.
Redovisningen har granskats avseende årsredovisning 2016 och delårsrapport 2017.
Granskningen omfattar Regionstyrelsen.
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2.

Kartläggning

Region Gotlands hantering av pensioner administreras av löneenheten inom HRavdelningen. Lönecontroller hanterar uppgifterna som sänds till KPA pension samt övriga
berörda. Pensionsadministratör är KPA pension sedan 2009. Dessförinnan var SPP administratör under några år. Upphandling har precis genomförts och ny pensionsadministratör kommer att bli Skandia från och med 1 april 2018.
Det lönesystem som används är Lönesystem HRplus 8, vilket numera ägs av VISMA (tidigare ägare Blue Garden). Inrapportering av avvikelser utifrån schema sker av de anställda
i schema/bemanningssystemet Medvind. Anställningar, avslut samt lönebearbetning sker
i HRplus 8. Fil med lönesummor skapas i HRplus 8 och skickas till personaladministratör.
Tabellen nedan redovisar det totala pensionsåtagandet samt utbetalningar, faktiska utfall
samt kommande års prognos.

Inklusive
löneskatt, mnkr

2016

2017

2018

2019

Ansvarsförbindelse

2 434,6

2 402,8

2 354,8

2 344,3

2 318,3

2 276,9

766,2

831,1

907,4

823,2

1 133,3

1 229,0

3 200,8 3 233,9 3 262,2

3 167,5

3 451,7

3 505,9

Avsättning
Summa 1)

2020

2021

Individuell del

132,8

137,4

144,0

150,8

157,9

165,6

Intjänat före 1998

116,4

118,3

119,0

125,0

131,2

136,9

Intjänat efter 1998

18,0

21,1

24,6

28,3

33,1

37,2

Summa utbetalningar

267,1

276,8

287,6

304,1

322,2

339,6

1) Exklusive åtagande till förtroendevalda som ännu inte gått i pension.
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2.1. Aktuella pensionsavtal i regionen
2.1.1.

Iakttagelser

Nuvarande pensionsavtal för anställda:


KAP-KL



AKAP-KL



SAP-R (Räddningstjänst)

Kvarvarande tidigare avtal för några få anställda:


ÖK-SAP särskilt visstidsavtal, fanns 2016



PA-KL



PFA

Avtal för förtroendevalda:
 PBF (Förtroendevalda som tillträtt före valet 2014 och inte omfattas av andra bestämmelser om pension eller kontant ersättning, uppges endast beröra någon längre tillbaka
i tiden).
 OPF-KL (Övriga förtroendevalda).
 ÖK-SAP särskilt visstidsavtal. Berör f.n. några förtroendevalda som pension utbetalas
för utifrån detta avtal. (Det uppges inte finnas några anställda kvar som är berörda av
detta avtal.).
Övrigt


Löneväxling till pension tillåten.



Förvaltningschefer har rätt till växling av förmånsbestämd pension (FÅP) till placering.



Direktörer har rätt till Alternativ KAP-KL.



Anställda som har tjänat in mindre än 1 % av inkomstbasbeloppet i pensionsavgift
(KAP-KL) eller mindre än 1,5 % i (AKAP-KL) får sin intjänade pension utbetald som
lön.

2.2.

Befintliga rutiner samt kontroller och avstämningen

2.2.1.

Identifiering av befintliga rutiner för pensionsadministration
och utbetalning av pensioner till anställda och förtroendevalda.

Fil med underlag sänds över till pensionsadministratören fyra gånger per år. I maj, september och november rapporteras avgångna respektive nytillkomna anställda. I slutet av
januari rapporteras årslönesummor. Fr.o.m. 2018 kommer rapportering av lönesummor
enligt AKAP-KL att rapporteras två gånger per år, dels för perioden januari – juni, dels för
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perioden juli – december. Pensionsadministratören förmedlar uppgifterna vidare till
Pensionsvalet för de delar som avser individuell del, d.v.s. där den anställde själv får välja
var beloppet ska placeras. Dessa hanterar förmedlingen av medlen till de placeringar de
anställda valt. Pensionsadministratören hanterar pensionsberäkningar, frågor från anställda samt underlag från tjänstgöring när anställd ska gå i pension.
Söderberg & Partners hanterar löneväxling, alternativ FÅP och förtroendevaldas pensioner avseende ersättningen. Underlag skickas till dem via fil och de fakturerar sedan regionen.
Regionen har historik om utbetalda löner och förmåner arkiverade hos sig. Det uppges
finnas viss osäkerhet kring vem som har ansvar för dessa historiska uppgifter.
Centrala löneenheten verkställer att underlag m.m. avseende pensioner överlämnas till
pensionsadministratören. Avtalstolkning hanteras av strategerna på HR-avdelningen.
Fakturorna hanteras och kontrolleras av avdelningen för ekonomi, Regionstyrelseförvaltningen. Vissa kontroller sker på centrala löneenheten.

2.2.2.
2.2.2.1.

Kontroller och avstämningar
Dokumentation av rutiner och kontroller

De rutiner för hantering, kontroll och avstämningar som tillämpas finns dokumenterade
som lathundar som nuvarande lönecontroller har upprättat. Hon har haft denna befattning i ca 1,5 år. De lathundar som finns inte är kvalitetssäkrade och saknar uppgift om när
de upprättades, när revidering har skett samt vem som är ansvarig för dokumentet.

2.2.2.2.

Överföring av fil med uppgifter om löneunderlag och individuell
del

Det finns en lathund för hur körbeställningen ska tas fram för fil som sänds över till pensionsadministratören. Uppgifterna hämtas ur lönesystemet. I HRplus 8 lönemodul görs en
körbeställning utifrån bestämda parametrar. Innan fil förs över till pensionsadministratören kontrolleras att uppgift om pensionsavtal finns för samtliga anställda. Denna uppgift
måste läggas in manuellt när en anställning påbörjas eller ändring sker. För personer som
fyllt 67 år under året görs en omräkning av lönen, så att endast pensionsgrundande lön
kommer med. Filen förs över till pensionsadministratören. Denne kör filen i sitt system
där ett antal kontroller genomförs. Fel redovisas på en signallista som sänds tillbaka till
lönecontrollern. Genomgång av fel görs tillsammans med pensionsadministratören på
telefon. Noteringar görs om vilka fel som rättats. Notering görs även av fel som krävt ytterligare åtgärd.
Det finns problem med att informationen om när sjukersättning påbörjas och avslutas
inte alltid kommer fram. Fel har upptäckts vid ett tillfälle. En åtgärd har vidtagits genom
att man har börjat med ett informationsblad, HR informerar, som skickas till alla chefer
fyra gånger per år. Där kan information lämnas om detta. Det lämnas ingen kontrolluppgift på hur många individer som finns med i filen som lämnas. Det förekommer att individer går i pension och sedan återanställs. Individen har därmed både pension och lön. Det
behöver säkerställas att lönecontrollern får information när detta sker.
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De lönearter som används i lönesystemet är markerade så att de styr om ersättningen är
pensionsgrundande eller inte, så att enbart pensionsgrundande ersättningar ingår i underlaget till pensionsadministratören. Vi har bl.a. kontrollerat att pensionsgrundande
föräldraledighet och sjukfrånvaro finns markerade så att pensionsgrundande ersättning
redovisas till pensionsadministratören trots att ingen lön utgår.
En lista erhålls på de anställda som har så lågt intjänande under året att ersättning utbetalas direkt till den anställde (se avsnitt 2.1).

2.2.2.3.

Förtroendevalda

För förtroendevalda som har rätt till ersättning enligt avtal som gällde före valet 2014
(PBF samt ÖK-SAP) sker kontroller och avstämningar. Det berör endast ett fåtal personer
och samtliga är kända av pensionshandläggarna. Alla utom en har gått i pension och utbetalning sker därmed genom pensionsadministratören. Åtagandet för den person som är
aktiv är beräknat och redovisas som avsättning.
Avtalet gäller för förtroendevalda efter valet 2014 med undantag för dem som omfattas av
tidigare avtal. Berörda kan välja placering genom Söderberg & Partners. Fil med uppgifter
tas fram och kontroll på att alla finns med sker genom stickprov. Sökning sker även på
olika sätt i filerna så att alla ska komma med. Fakturering sker genom Söderberg & Partners en gång per år som förmedlar medlen till de val de förtroendevalda har gjort. För de
med låga ersättningar sker utbetalning direkt.

2.2.2.4.

SAP-R (räddningstjänsten)

Avtalet är antastbart då att det finns krav på 30 år i tjänst inom räddningstjänst och att 25
år av dessa ska ha fullgjorts i utryckningsstyrka. Detta krav måste vara uppfyllt i sin helhet. Avtalet innebär möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Här finns en osäkerhet om
man rapporterar rätt då berörda finns redovisade med två olika avtalskoder. Diskussion
om hur inrapportering ska ske har förts med KPA, men förvaltningen upplever att det
finns en osäkerhet om rapporteringen sker korrekt.

2.2.2.5.

Löneväxling och alternativ KAP-KL

Löneväxling hanteras idag till stor del manuellt. De anställda som önskar delta i löneväxling fyller i en blankett som finns på hemsidan. Det finns blankett för nya anmälningar
och för ändringar. Den anställde skickar själv in blanketten till Söderberg & Partners som
administrerar valet. F.n. finns möjligheter till placering hos två bolag. Dessa skickar faktura till regionen. Hanteringen kommer att ändras så att de anställda kommer att få tillgång till fler bolag som placering kan ske hos och då kommer regionen att få en faktura
samlad. Lönecontrollern kommer då att kunna gå in i företagets on-line system och göra
ändringar vid behov. Nu kontrolleras att alla som har anmält löneväxling är med på fakturorna. Handläggare på ekonomikontoret bokför kostnaden på de konton respektive individ får sin lön från. Detta innebär mycket manuell hantering. Avstämning av att fakturerade belopp totalt sett har bokförts på konton inom verksamheten sker via balanskonto.
För de anställda som har alternativ KAP-KL sker hanteringen genom Söderberg & Partners. Dessa fakturerar månadsvis. Översiktlig granskning av fakturorna görs av lönecontroller och attest sker av redovisningschefen. Redovisningschefen har tillgång till uppgift
om samtliga berörda, medan lönecontrollern
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2.2.3.

Bedömning

Kontrollmål: Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt pensionsredovisning.

Vi bedömer att regionen delvis uppfyller kontrollmålet. Vi grundar vår bedömning på att
det sker kontroller. Det finns lathundar som nuvarande lönecontroller har upprättat, men
dessa är inte kvalitetssäkrade. Det finns inga kontroller på antalet poster som är översända till pensionsadministratören alternativt total lönesumma. Lönecontrollerns kontroller har inneburit att rättelser har gjorts där t.ex. personer födda på 00-talet inte hade
kommit med. Det finns också viss osäkerhet kring rutinerna avseende tillkommande och
avgångna sjukersättningar m.m. Åtgärder har vidtagits, men det bör säkerställas att information om samtliga berörda individer kommer med. Lönecontrollern har inte heller
fullständiga uppgifter om alla individer vid kontrollen av fakturor avseende löneväxling.
Det är särskilt viktigt att rutiner dokumenteras och säkerställs i samband med att byte av
pensionsadministratör sker. Området finns inte med i regionens riskanalys till den interna kontrollplanen. Det sker inte någon särskild intern kontroll med stickprov av intern
kvalitetscontroller.

2.3. Redovisning
2.3.1.

Iakttagelser

Enligt Kommunal Redovisningslag, 5 kap 4 §, ska redovisning av pensioner ske enligt
blandmodellen. Detta innebär att förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som tjänats
in före år 1998 och som inte betalas ut för placering enligt den anställdas önskemål enligt
avtal eller tryggats genom försäkring eller s.k. inlösen ska redovisas som avsättning.
Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall redovisas som kostnader i resultaträkningen. Åtagandet redovisas bland ansvarsförbindelser efter balansräkningen (inom linjen). Detta följer Region Gotland.
Det finns tre rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, (RKR) som berör
pensioner. Dessa redovisas nedan.

2.3.2.

RKR 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och omställningsstöd m.m.

Det finns ingen uppgift i årsredovisning för 2016 om att regionen har några särskilda avtalspensioner, visstidspensioner och omställningsstöd m.m. I not till årsredovisningen i
årsredovisningen för 2016 och delårsrapporten för 2017 finns uppgift om att det i ansvarsförbindelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda. Det saknas dock uppgift om antalet, vilket ska framgå. Det saknas också uppgift om den lösning regionen valt
för hanteringen av de förtroendevaldas intjänade pensioner (motsvarande de anställdas
individuella val). Uppgift om brandmannaavtalet (SAP-R) och antalet detta omfattar saknas.
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2.3.3.

RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Rekommendationen handlar om upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen i
syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel samt
hur pensionsåtagandet finansieras. Detta innebär att en sammanställning med uppgifter
om både avsättning och ansvarsförbindelse samt hur dessa finansieras ska redovisas.
Detta finns i årsredovisningen.
Region Gotland har placerat medel till ett bokfört värde av 148 mnkr. Enligt rekommendationen ska upplysningar lämnas om bokfört värde, marknadsvärde samt vilka tillgångsslag som de förvaltade pensionsmedlen placerats i och vilken avkastning som uppnåtts.
Dessutom ska det lämnas uppgifter om förvaltningens utveckling och resultat i förhållande till i placeringsreglementet fastlagda mål, exempelvis beträffande tillåten risk och
avkastning samt en beskrivning av utvecklingen från föregående år. Uppgifterna lämnas i
förvaltningsberättelsen. Uppgift om lösningen av de förtroendevaldas pensioner enligt
OPF-KL saknas.

2.3.4.

RKR 17.2 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Region Gotland följer i huvudsak rekommendationen i delårsrapporten. Värdering av
pensionsåtagandet ska göras med tillämpning av RIPS 17, vilket sker. Det som inte följs
enligt rekommendationen är att man inte redovisar kapitalförsäkringen för OPF-KL enligt
den information som kom i maj 2017 från RKR i delårsrapporten.

2.3.5.

Bedömning

Pensionsredovisning sker i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR)
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Det saknas dock upplysningar i årsredovisningen 2016 samt i delårsrapport 2017 om vilka särskilda pensionslösningar som finns, antalet
individer som omfattas av dessa samt vilken lösning regionen har valt för hanteringen av
de förtroendevaldas intjänade pensioner enligt OPF-KL och redovisningen av denna.
Detta har korrigerats i årsredovisningen för 2107.
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3.
3.1.

Revisionell bedömning
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontroller och avstämningar sker i
syfte att säkerställa en korrekt pensionsredovisning

Delvis uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att
det sker kontroller och att det finns lathundar som
nuvarande lönecontroller har upprättat, men dessa
är inte kvalitetssäkrade. Det är särskilt viktigt att
rutiner dokumenteras och säkerställs i samband
med att byte av pensionsadministratör sker. Området finns inte med i regionens riskanalys till den
interna kontrollplanen. Det sker inte någon särskild
intern kontroll med stickprov av intern kvalitetscontroller.

Pensionsredovisning sker i enlighet
med RKR

Uppfyllt. I samband med vår granskning noterades att det saknas upplysningar (i årsredovisningen
2016 och delårsrapporten 2017) om vilka särskilda
pensionslösningar som finns samt antalet individer
som omfattas av dessa samt vilken lösning regionen
har valt för hanteringen av de förtroendevaldas
intjänade pensioner enligt OPF-KL och redovisningen av denna. Detta har korrigerats i årsredovisningen 2017.

3.2.

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningen har följande revisionsfråga:
Har regionstyrelsen ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsen delvis har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner som säkerställer en korrekt pensionsredovisning. Det finns
kontrollmoment, men vi bedömer att den interna kontrollen behöver utvecklas ytterligare.
Redovisningen bedöms överensstämma med god redovisningssed, efter de korrigeringar
som gjorts i årsredovisningen 2017. Där upplysningar finns om vilka särskilda pensionslösningar som finns samt antalet som omfattas av dessa samt vilken lösning regionen har
valt för hanteringen av de förtroendevaldas intjänade pensioner enligt OPF-KL och redovisningen av denna.
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3.3.

Rekommendationer

Vi rekommenderar:
-

Att regionstyrelsen beaktar hanteringen av pensionerna i den riskanalys som ligger
till grund för internkontrollplanen.

-

Att regionstyrelsen ser till att kvalitetssäkrade rutiner för hanteringen av pensionsåtagandet och de underliggande kontrollerna tas fram. Det bör även framgå
vem som ansvarar för respektive rutin samt när den är upprättad och justerad.
Detta minskar organisationens personberoende gällande pensionshanteringen.

-

Att rutinerna säkerställs i samband med byte av pensionsadministratör säkerställs
tillsammans med företrädare för lönesystemet och den nya pensionsadministratören.

-

Att rutinerna säkerställs så att alla uppgifter finns med avseende de anställda, t.ex.
avseende tillkommande och avslutade sjukersättningar. Detta gäller även att uppgifterna och utbetalningarna blir korrekta när någon som gått i pension återanställs.

-

Att det klarläggs och dokumenteras vem inom regionen som har ansvar för historiska uppgifter.

-

Att när avtalsförändringar avseende pensioner sker säkerställs att dessa hanteras
av lönesystemet.

-

Kontroller bör ske så att allt material som är sänt även har kommit fram till pensionsadministratören.

2018-04-04

Annika Hansson

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

Mars 2018
Region Gotland
PwC

13 av 13

Revisionssktivelse

Regionens revisorer

Datum 2018-04-04

Region Gotland"
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Barn- och utbildningsnämnden
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Löner och lönerelaterade avgifter
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av löner och lönerelaterade avgifter. Granskningen
har syftat till att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter är tillräcklig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den
interna kontrollen avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter
inte i alla delar är tillräcklig. Som påtalats i tidigare års revisioner bedömer vi att
det finns stora brister i den interna kontrollen som inte säkerställer att cheferna
attesterar anställdas tid- och awikelserapporteringar, vilket medför risk för
felaktiga utbetalningar.
Vi ser det som ytterst angeläget att detta åtgärdas då tidrapporterna utgör
grunden i löneberäkningen som månatligen resulterar i kostnader om ca 140
mnkr.
I övrigt baseras den sammanfattande bedömningen på bland annat följande
iakttagelser.
•

Det finns rutiner för hantering och kontroll av källskatt och arbetsgivardeklarationer. Däremot dokumenteras inte gjorda kontroller.

•

Användarnas behörighetsnivå i lönesystem är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter. Det finns rutiner för kontroll av att registrerade
behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året. Däremot dokumenteras inte gjorda kontroller.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

2 (2)

Regionens revisorer

•

Vid uppföljning av utbetalningar till personer med ologiska personnummer, utbetalningar till personer innan anställningens början, utbetalningar till personer efter anställningens slut, samt utbetalningar till
personer med avvikande ålder har rimliga förklaringar erhållits.

•

Analys av olika lönearter (ob-tillägg, övertidsersättning, jour- och beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser. Vissa
brister har noterats avseende kontroll av sparade semesterdagar.

I rapporten redovisas iakttagelserna i sin helhet kopplat till de kontrollmål (l l
stycken där sex bedöms som uppfyllda, fyra som delvis uppfyllda och ett som
inte uppfyllt) som varit ledande i denna granskning.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till regionstyrelsen yttrande och för kännedom till samtliga nämnder. Revisionen önskar
svar på rapporten senast den 12 september 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotiand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

Jenny Nyholm
Carolin Jonsson

Granskning av löner
och lönerelaterade
avgifter
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av löner och lönerelaterade avgifter. Granskningen har syftat till att
besvara följande revisionsfråga:


Är den interna kontrollen avseende rapportering av löner och
lönerelaterade avgifter tillräcklig?

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna
kontrollen avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter inte i alla
delar är tillräcklig. Som påtalats i tidigare års revisioner bedömer vi att det finns
stora brister i den interna kontrollen som inte säkerställer att cheferna attesterar
anställdas tid- och avvikelserapporteringar, vilket medför risk för felaktiga
utbetalningar. Tidrapporterna utgör grunden i löneberäkningen som månatligen
resulterar i kostnader om ca 140 mnkr.
I övrigt baseras den sammanfattande bedömningen på följande iakttagelser av
respektive kontrollmål:

Kontrollmål

Bedömning och iakttagelse

Rutiner för avvikelserapportering
(närvaro/frånvaro) inklusive så
kallade nyckelkontroller finns och
tillämpas.

Delvis uppfyllt

Nyckelkontroller i
löneutbetalningsprocessen finns
och tillämpas.

Ej uppfyllt
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Det finns rutiner för tid- och avvikelserapportering i
Medvind som är baserat på självservice.
Månadsanställda medarbetare rapporterar in sina
avvikelser såsom övertid, frånvaro etc. i systemet och
markerar ”klar” och godkänner rapporten genom
elektronisk signering. För timanställda med schema
görs tid- och avvikelserapportering även direkt i
Medvind. Övriga timanställda skickar in manuella
tidrapporter på papper till lönekontoret. Samtliga
rapporter ska godkännas och attesteras av chef. I
likhet med tidigare års revisioner noteras att cheferna
i stor utsträckning inte attesterar inlämnade
rapporter. Vi bedömer detta som stor brist, vilken
utgör en stor risk för felaktiga utbetalningar.

Det är cheferna som ansvarar för att attestera
samtliga tidrapporter- och avvikelser före
lönekörning, vilket utgör grunden i
löneutbetalningsprocessen. Ej attesterade tid- och
avvikelserapport utgör en risk för felaktiga
löneutbetalningar. Som anges i ovanstående avsnitt
noteras att cheferna i stor utsträckning inte attesterar
inlämnade rapporter, vilket innebär att lönekontoret
är tvungna att göra manuella korrigeringar.
Vid lönekontoret genomförs kontroller efter inläsning
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av tidfilerna i lönesystemet, i samband med den
preliminära lönekörningen samt efter den
preliminära lönekörningen. Genomförda kontroller
dokumenteras inte och det finns ingen spårbarhet i
systemet när en kontroll är gjord. Lönekontoret utför
även månatliga kontroller av s.k. orimliga löner d.v.s.
löner som överstiger eller understiger visst belopp.
Överföring av betalningsfilen till banken kräver alltid
av två personer i förening, en granskningsattest och
en beslutsattest, i enlighet med regionens
attestreglemente.. Det är systemförvaltare och
systemadministratörer inom löneadministrationen
som har behörighet att bemyndiga utbetalningsfilen.
Efter att bankfilen skickats sker överföring från
lönesystem till ekonomisystem och controller på
löneadministrationen kontrollerar då
lönekostnaderna mot ekonomisystemet så att
bokföringen är korrekt.
Trots att nyckelkontroller i
löneutbetalningsprocessen finns, och i stor
utsträckning tillämpas, så bedömer vi kontrollmålet
som ej uppfyllt. Detta utifrån att det saknas
ändamålsenliga rutiner och riktlinjer som
säkerställer att underlaget som utgör grunden i
löneutbetalningsprocessen, dvs. tid- och
avvikelserapporter, är korrekta.
Det finns rutiner för redovisning
och avstämning inklusive
underlag för lönerelaterade
avgifter.

Uppfyllt

Inga oförklarliga avvikelser har
noterats gällande
semesterlöneskuld,
kontrolluppgifter, lönerevision
samt möjlighet till körning av
period 13.

Delvis uppfyllt

Användarnas behörighetsnivå i
IT-system är ändamålsenlig
utifrån ansvar och befogenheter.

Uppfyllt
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Vi har kartlagt rutiner för hantering och kontroll av
källskatt och arbetsgivardeklarationer. Rutinerna
bedöms i allt väsentligt vara tillfredsställande.
Kontroller som genomförs dokumenteras dock inte.

Vi har kartlagt rutiner för hantering gällande
semesterlöneskuld, inlämning av kontrolluppgifter,
lönerevision samt möjlighet till lönekörning i period
13. För vissa moment finns dokumenterade
rutinbeskrivningar. Analys av kvarvarande
semesterdagar visar att sex medarbetare i regionen
har mellan 41 och 112 semesterdagar. Två
medarbetare avser PAN-anställda som inte har jobbat
på flera år och som är borttagna ur systemet nu. För
övriga har utbetalning missats. I övrigt har inga
oförklarliga avvikelser noterats.

Samtliga medarbetare har per automatik
grundbehörighet i både Medvind och HR-Plus.
Övriga behörigheter tilldelas utifrån ansvar och
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anställning i enlighet med delegationsordning.
Upplägg sker manuellt utifrån blankett som
undertecknats av närmaste chef. För tre
behörighetsroller krävs utbildning.
Det finns fungerande rutiner för
kontroll av att registrerade
behörigheter är korrekta utifrån
delegationsordning samt av
förändringar under året
(exempelvis medarbetare som
slutar, är lediga eller tillfälliga
förändringar av behörighet).

Delvis uppfyllt

Det finns tillfredsställande
förklaringar till orimliga värden
när det gäller månadslöner,
timlöner etc.

Uppfyllt

Det finns tillfredsställande
förklaringar till eventuella
dubbelregistreringar.

Uppfyllt

Analys av olika lönearter (obtillägg, övertidsersättning, jouroch beredskapsersättning etc.)
visar inte på några oförklarliga
avvikelser.

Uppfyllt

Samtliga anställningar är korrekt
registrerade i lönesystemet.

Uppfyllt

Analys av kostnadsersättning
(reseersättning, utlägg etc.) visar
inte på några oförklarliga
avvikelser.

Delvis uppfyllt
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Upplägg av behörigheter sker manuellt utifrån
blankett som undertecknats av närmaste chef. För tre
behörighetsroller krävs utbildning. Vid förändring
eller avslut av behörighet ska berörd chef informera
lönekontoret. Det krävs ingen blankett vid förändring
eller avslut. Lösenord för behörighet är detsamma
som inloggning till dator, vilket avslutas samma dag
berörd anställd avslutar sin anställning. Detta
innebär att anställd inte kommer åt övriga system
efter detta. Enligt uppgift genomför lönekontoret en
genomgång av behörigheter två gånger per år.
Genomgången dokumenteras inte.

Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga
värden när det gäller månadslöner, timlöner.
Samtliga granskade höga månadslöner har verifierats
mot befattning utan anmärkning. Samtliga granskade
höga bruttolöner har verifierats mot underlag utan
anmärkning.

Vid uppföljning av potentiella dubbelutbetalningar
har tillfredställande förklaringar erhållits som styrker
att dubbelutbetalningar inte har gjorts.

Vid analys och uppföljning av olika lönearter har
tillfredsställande förklaringar till fluktuationer
mellan månaderna erhållits. Vidare bedöms
rutinerna för kontroll av lönearterna
tillfredsställande.

Vid uppföljning av utbetalningar till personer med
ologiska personnummer, utbetalningar till personer
innan anställningens början, utbetalningar till
personer efter anställningens slut, samt utbetalningar
till personer med avvikande ålder har rimliga
förklaringar erhållits.

Avstämning av rutin för registrering av
reseersättning och traktamente har gjorts. Rutinerna
innebär att chef måste attestera ersättningen innan
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den betalas ut. Det är respektive attesterande chefs
ansvar att säkerställa att erforderliga underlag finns i
samband med attest av reseersättning.
Ersättningsbelopp för traktamente utgår enligt det
centrala traktamentsavtalet (TRAKT 04) och
Skatteverkets regler.
Inom ramen för internkontrollplanen 2017 gjorde
lönekontoret en kontroll av reseräkningar med
avseende på inlämning av originalkvitton. Av 87
granskade stickprov noterades att endast 21 stycken
hade lämnat in originalkvitton.
Vår analys visar inte på några oförklarliga avvikelser
avseende reseersättning eller traktamente som
betalats ut under granskningsperioden. Däremot
visar den utförda kontrollen som genomförts av HRavdelningen att det finns brister avseende efterlevnad
av rutiner.

Vid uppföljning av granskning från 2015 noteras att tre av fem lämnade
rekommendationer har åtgärdats (se avsnitt 5). För följande två rekommendationer
har åtgärder inte vidtagits och risken bedöms därmed kvarstå:


Upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende löneprocessen som
innehåller erforderliga löpande kontrollmoment i samband med
löneutbetalning, samt tydliggöra vilka kontroller som ska utföras av ansvarig
chef och centralt vid löneadministrationen.



Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det
som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
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1.

Inledning
Bakgrund

Personalkostnaderna utgör en stor del av regionens externa kostnader.
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga
väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I
den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och
hanteringen av lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I
decentraliserad lönehantering finns ökad risk för att lönerapporteringen och
arbetsledarnas/chefernas kontroll av löneunderlagen inte fungerar
tillfredsställande. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla delar
upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollen.
Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska
således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation,
utformning och funktion. Regionstyrelsen har till uppgift att främja den interna
kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla
nämnder gemensamt synsätt.
Revisorerna har mot bakrund av genomförd risk och väsentlighetsanalys inför
revisionsåret 2017 samt utfallet av den granskning kring löner och ersättningar som
genomfördes 2015 beslutat om en granskning avseende regionens hantering av
löner och ersättningar. Under 2015 genomfördes en uppgradering av lönesystemet
som bl.a. medförde svårigheter att göra korrekta statistikuttag.

Revisionsfråga och kontrollmål
Granskningen syftar till att bedöma tillförlitligheten i lönesystemet. Följande
revisionsfråga har formulerats för att besvara syftet med granskningen:


Är den interna kontrollen avseende rapportering av löner och
lönerelaterade avgifter tillräcklig?

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi
utgått från följande kontrollmål:


Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro) finns och tillämpas.



Nyckelkontroller i löneutbetalningsprocessen finns och tillämpas.



Det finns rutiner för redovisning och avstämning inklusive underlag för
lönerelaterade avgifter.



Inga oförklarliga avvikelser noteras gällande semesterlöneskuld,
kontrolluppgifter, lönerevision samt möjlighet till körning av period 13.



Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är
korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året
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(exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av
behörighet).


Användarnas behörighetsnivå i IT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar
och befogenheter.



Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga värden när det gäller
månadslöner, timlöner etc.



Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella dubbelregistreringar.



Analys av olika lönearter (Ob-tillägg, övertidsersättning, jour- och
beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser.



Samtliga anställningar är korrekt registrerade i lönesystemet.



Analys av kostnadsersättning (reseersättning, utlägg etc.) visar inte på några
oförklarliga avvikelser.

Revisionskriterier utgår från aktuella lagstiftning inklusive övrig normgivning inom
området samt interna styrande och stödjande dokument.

Avgränsning och revisionsmetod
Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och kontrollmål.
Granskningsobjekt är regionstyrelsen och samtliga nämnder. Uppföljning sker även
av granskningen av löner och ersättningar som genomfördes 2015.
Utdrag ur lönesystemet har bearbetas genom en s.k. registeranalys som omfattar all
lönedata i regionen för perioden januari – augusti 2017. Registeranalysen har
omfattat följande delar:


Analys av orimliga värden när det gäller månadslöner, timlöner etc.



Identifiering av möjliga dubbelregistreringar.



Fördelning och analys per olika lönearter (Ob, övertid, jour- och beredskap
etc.).



Identifiering av personal med avvikande ålder, avvikande perioddatum etc.



Analys av kostnadsersättning (reseersättning, utlägg etc.).



Uttag ur systemet av listor för semesterlöneskuld, kontrolluppgifter,
utanordning av lön och möjlighet till körning av period 13.

Uppföljning och verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden har
gjorts, samt genomgång och analys av avstämningsrutiner. Materialet har
kompletteras via intervjuer med fokus på nyckelkontroller- och uppföljningsrutiner
tillsammans med följande berörda tjänstemän:




Lönechef
Systemförvaltare
Controller

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.
Mars 2018
Region Gotland
PwC

7 av 31

2.

Granskningsresultat, del 1
Rutiner för avvikelserapportering

Region Gotland använder löne- och personalsystemet HR-Plus och
självrapporteringssystemet Medvind, båda baserade på självservice. Alla
heltidsanställda inom regionen använder Medvind och jämfört med föregående
granskning så har nu även samtliga förvaltningar möjlighet att hanteras sina
timanställda via Medvind. Alla förvaltningar använder ännu i systemet fullt ut, men
enligt uppgift ska samtliga timanställda under 2018 implementeras i Medvind.
För månadsanställda medarbetare läggs planering och schema in på förhand i
Medvind. Även jour, beredskap och Ob-tillägg finns automatiskt registrerat i
Medvind utifrån avtal. Medarbetare rapporterar sedan själva sina avvikelser såsom
övertid, frånvaro och i förekommande fall reseräkningar i systemet. Genom
signering klarmarkerar och godkänner medarbetare sin arbetade tid och eventuella
avvikelser varpå chefen får en notis via mail. Samtliga tidrapporter, oavsett om
avvikelser registrerats eller inte, måste godkännas (detta görs ofta av assistent) och
attesteras av ansvarig chef. Ansökan om ledighet (hel dag eller mer) och semester
sker på förhand och detta ska godkännas och attesteras av ansvarig chef. Även
övertid ska beordras och godkännas av ansvarig chef innan.
Tid- och avvikelserapportering för timanställda medarbetare kan ske genom två
olika förfaranden. Medarbetare som har schema rapporterar direkt i Medvind,
precis som heltidsanställda. Medarbetare utan schema skickar in manuella
tidrapporter på papper till löneadministrationens respektive team. Rapporten ska
godkännas och attesteras av ansvarig chef. Som anges ovan ska samtliga
timanställda under 2018 implementeras i Medvind.
Rutinen för tid- och avvikelserapportering är oförändrad sedan föregående
granskning, bortsett från att samtliga förvaltningar numera har möjlighet att
hantera timanställda via Medvind.

2.1.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro) finns och
tillämpas.
Det finns rutiner för tid- och avvikelserapportering i Medvind som är baserat på
självservice. Månadsanställda medarbetare rapporterar in sina avvikelser såsom
övertid, frånvaro etc. i systemet och klarmarkerar och godkänner rapporten genom
elektronisk signering. För timanställda med schema görs tid- och
avvikelserapportering även direkt i Medvind. Övriga timanställda skickar in
manuella tidrapporter på papper till lönekontoret. Samtliga rapporter ska
godkännas och attesteras av chef. I likhet med tidigare års revisioner noteras att
cheferna i stor utsträckning inte attesterar inlämnade rapporter. Vi bedömer detta
som stor brist, vilken utgör en stor risk för felaktiga utbetalningar.
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Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.

Kontroller före och efter löneutbetalning
Löneadministrationen gör löneberäkningar fyra gånger per månad. Av tidplanen,
som sätts redan i början av varje verksamhetsår, framgår uppgift om datum för
attest och löneutbetalning. Varje ansvarig chef erhåller i början av varje år ett mail
med årets tidplan.
Det är cheferna som ansvarar för att attestera samtliga tidrapporter- och avvikelser
före lönekörning, vilket utgör grunden i löneutbetalningsprocessen. Efter att alla
tidfiler har lästs in i lönesystemet så kontrollerar och granskar löneassistenterna
samtliga löner utifrån ansvarsområde. I lönesystemet anges vilka kontroller som
ska göras, bl.a. datum, jour- och beredskap, sjuklön, kompledighet, förmåner etc.
Genomförda kontroller dokumenteras inte och det finns ingen spårbarhet i
systemet när en kontroll är gjord.
Vid den preliminära lönekörningen tar löneadministrationen fram en fellista av
vilken bl.a. ej attesterade tider och sjuktal framgår. Ej attesterade tid- och
avvikelserapporter innebär att lönekontoret är tvungna att göra manuella
korrigeringar i efterhand. Förutom det merarbete som detta innebär för
lönekontoret så är manuell hantering alltid en risk. Grundlön betalas alltid ut,
oavsett om tidrapport- och avvikelser har attesterats eller inte, men för medarbetare
vars tid-/avvikelserapport ej attesterats betalas inte ut lön för tillägg etc. Bristen
påtalades i föregående granskning och en rekommendation lämnades. Se
uppföljning av lämnade rekommendationer, avsnitt 5 i denna rapport.
Efter det preliminära lönekörningen görs en rimlighetsbedömning av
löneutbetalningarna och i förekommande fall görs korrigeringar av felaktigheter. I
det fall en löneskuld-/fordran uppstår bokas den upp mot ett balanskonto.
Löneassistenen för sedan dialog med berörd part om hur skulden ska lösas.
Vidare så görs vid löneadministrationen månatliga kontroller av s.k. orimliga löner
d.v.s. löner som överstiger eller understiger visst belopp.
Vidare angavs vid föregående granskning att det finns rapporter i systemet, men
tiden inte räcker till för att ta fram och analysera alla dessa varje månad. Ansvaret
för kontroll av utfallet av personalkostnader finns hos varje chef med budgetansvar.
Cheferna har behörighet till ekonomisystem där de kan gå in och följa upp
kostnaderna för sin verksamhet. Det finns även ett gemensamt ansvar ute hos
förvaltningarna och ekonomerna där.
Vid föregående granskning framkom att regionens löneadministration i samband
med versionsbytet av lönesystem hade stora problem med att få fram statistik.
Enligt uppgift är dessa problem hanterade.
Det är en controller vid löneadministrationen som i enlighet med regionens
attestreglemente, har behörighet att göra en utanordning av regionens
löneutbetalningar.
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Efter den preliminära lönekörningen och eventuella korrigeringar av felaktigheter
så överförs betalningsfilen till banken. Överföringen görs alltid av två personer i
förening, en granskningsattest och en beslutsattest, i enlighet med regionens
attestreglemente. Inlogg sker via Bank-ID och systemet medför att det alltid måste
tvåhandsprincipen tillämpas. Det är systemförvaltare och systemadministratörer
inom löneadministrationen som har behörighet att bemyndiga utbetalningsfilen. Av
tidplanen framgår vem som ska bemyndiga filen respektive månad. I samband med
den slutliga lönekörningen låses lönesystemet och endast ett fåtal utsedda personer
har tillgång till systemet under dessa dagar.
Efter att bankfilen skickats sker överföring från lönesystem till ekonomisystem och
controller på löneadministrationen kontrollerar då lönekostnaderna mot
ekonomisystemet så att bokföringen är korrekt. Även skattedeklarationen görs i
samband med överföring av bankfilen. När bokföringsfilen godkänts betalas
lönerna ut.
Vi har verifierat tre utanordningar och kontrollerat utbetalt belopp mot kvittens
från Nordea/Girolink. Samtliga har granskats utan anmärkning.
Rutinen för de kontroller som görs innan och efter löneutbetalning är oförändrad
sedan föregående granskning.

2.2.1.

Verifiering processgenomgång

Ett urval har gjorts av fem nyanställda för verifiering av hela löneprocessen från
anställningsavtal till löneutbetalning. Kontroll har gjorts av det finns undertecknat
anställningsavtal, godkänd och attesterad lönerapport, attest genomförd korrekt,
lönespecifikation för vald månad samt att utbetald lön överensstämmer med
lönerapport, lönespecifikation och avtal. Verifieringar visar på ett antal avvikelser,
se tabell 1, bilaga 2.

2.2.2.

Vår bedömning

Kontrollmål: Nyckelkontroller i löneutbetalningsprocessen finns och tillämpas.
Det är cheferna som ansvarar för att attestera samtliga tidrapporter- och avvikelser
före lönekörning, vilket utgör grunden i löneutbetalningsprocessen. Ej attesterade
tid- och avvikelserapport utgör en risk för felaktiga löneutbetalningar. Som anges i
ovanstående avsnitt noteras att cheferna i stor utsträckning inte attesterar
inlämnade rapporter, vilket innebär att lönekontoret är tvungna att göra manuella
korrigeringar.
Vid lönekontoret genomförs kontroller efter inläsning av tidfilerna i lönesystemet, i
samband med den preliminära lönekörningen samt efter den preliminära
lönekörningen. Genomförda kontroller dokumenteras inte och det finns ingen
spårbarhet i systemet när en kontroll är gjord. Lönekontoret utför även månatliga
kontroller av s.k. orimliga löner d.v.s. löner som överstiger eller understiger visst
belopp.
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Överföring av betalningsfilen till banken kräver alltid av två personer i förening, en
granskningsattest och en beslutsattest, i enlighet med regionens attestreglemente..
Det är systemförvaltare och systemadministratörer inom löneadministrationen som
har behörighet att bemyndiga utbetalningsfilen. Efter att bankfilen skickats sker
överföring från lönesystem till ekonomisystem och controller på
löneadministrationen kontrollerar då lönekostnaderna mot ekonomisystemet så att
bokföringen är korrekt.
Trots att nyckelkontroller i löneutbetalningsprocessen finns och i stor utsträckning
tillämpas så bedömer vi kontrollmålet som ej uppfyllt. Detta utifrån att det saknas
ändamålsenliga rutiner och riktlinjer som säkerställer att underlaget som utgör
grunden i löneutbetalningsprocessen, dvs. tid- och avvikelserapporter, är korrekta.
Kontrollmålet bedöms ej uppfyllt.

Behörigheter och attest
Det finns två behörighetssystem, ett HR-Plus och ett i Medvind. I samband med
anställning får alla medarbetare grundbehörighet i båda systemen. Övriga
behörigheter tilldelas manuellt och upplägg ska ske utifrån blankett som
undertecknats av närmaste chef. Blanketten sparas på lönekontoret.
I Medvind finns förutom grundbehörigheten åtta olika behörighetsnivåer/
funktionsroller. För att få behörighet som planerare, godkännare eller chef i
Medvind krävs en genomförd intern utbildning. Antalet användare som har
attesträtt Medvind, dvs. behörighet att attestera och verkställa rapporter, uppgår till
368 stycken. Vid föregående granskning var antalet attestberättigade 333 stycken.
I HR-Plus finns förutom grundbehörigheten ett antal olika
behörigheter/funktioner. Chefsbehörighet ger rätt att attestera reseräkningar, se all
information om anställda, ta ut olika rapporter bl.a. sjuktal etc. Löneassistenterna
har utökat ansvar och har möjlighet att ändra lönetransaktioner. Vidare finns
särskilda systemförvaltare som har behörighet att göra hela kedjan. Antalet
användare som har fullständig behörighet att göra ändringar i lönesystemet är 25
stycken. Det framkommer att det inte finns någon spärr i systemet som omöjliggör
att anställd med denna behörighet kan göra registreringar och ändringar på den
egna lönen.
Vid förändring eller avslut av behörighet ska berörd chef informera lönekontoret.
Lösenord för behörighet är detsamma som inloggning till dator, vilket avslutas
samma dag berörd anställd avslutar sin anställning. Detta innebär att anställd inte
kommer åt övriga system efter detta. Enligt uppgift genomför lönekontoret en
genomgång av behörigheter två gånger per år. Genomgången dokumenteras inte.
Upplägg av anställd i lönesystemet görs av löneassistent. Enligt uppgift måste det
finnas ett underlag utifrån vilket uppgifterna matas in i systemet. Vid tidpunkt för
granskning finns 27 löneassistenter som har behörighet att lägga upp en anställning
i lönesystemet. Det sker ingen tvåhandsprincip vid upplägg.
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2.3.1.

Vår bedömning

Användarnas behörighetsnivå i IT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar och
befogenheter.
Samtliga medarbetare har per automatik grundbehörighet i både Medvind och HRPlus. Övriga behörigheter tilldelas utifrån ansvar och anställning i enlighet med
delegationsordning. Upplägg sker manuellt utifrån blankett som undertecknats av
närmaste chef. För tre behörighetsroller krävs utbildning.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är
korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året (exempelvis
medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av behörighet).
Upplägg av behörigheter sker manuellt utifrån blankett som undertecknats av
närmaste chef. För tre behörighetsroller krävs utbildning. Vid förändring eller
avslut av behörighet ska berörd chef informera lönekontoret. Det krävs ingen
blankett vid förändring eller avslut. Lösenord för behörighet är detsamma som
inloggning till dator, vilket avslutas samma dag berörd anställd avslutar sin
anställning. Detta innebär att anställd inte kommer åt övriga system efter detta.
Enligt uppgift genomför lönekontoret en genomgång av behörigheter två gånger per
år. Genomgången dokumenteras inte.
Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.

Rutiner för redovisning och avstämning
Redovisning och avstämning avseende lönerelaterade avgifter
De lönearter som avser källskatt och bruttolön angivna av Region Gotland har
beräknats per februari och april 2017 och sedan stämts av mot huvudbok. I
nedanstående tabell återfinns resultatet av denna validering. Noterade differenser
mellan beräknad källskatt och bokförd källskatt är immateriella. Slutsatsen är att
saldo enligt huvudbok överensstämmer med erhållen data.
Löneperiod

Beräknad källskatt

Källskatt bokförd i
huvudbok

Differens (%)

201702

56 655 438 kr

53 644 973 kr *

0%

201704

50 787 135 kr

50 786 959 kr

0%

*) Trots mindre avvikelse i kronor blir differensen 0 %.

Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden
har bruttolön, förmåner, källskatt och sociala avgifter för de olika
ålderskategorierna beräknats och stämts av mot Region Gotlands
arbetsgivardeklarationer som lämnats till Skatteverket. Urvalsperioden för
avstämningen är februari och april 2017. Resultatet av denna analys syftar till att
utföra en rimlighetsbedömning av om den information som lämnats till
Skatteverket är fullständig och riktig, samtidigt som analysen validerar den data
som används i de övriga analyserna i denna rapport.
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Löneperiod

Beräknade
sociala
avgifter

Deklarerade
sociala avgifter

Differens
% sociala
avgifter

Beräknade
förmåner

Deklarerade
förmåner

Differens
förmåner
(%)

201702

59 856 585 kr

59 772 565 kr *

0%

49 333 kr

49 332 kr

0%

201704

57 685 758 kr

56 502 675 kr

2%

66 928 kr

66 927 kr

0%

*) Trots mindre avvikelse i kronor blir differensen 0 %.

Slutsatsen är att belopp enligt arbetsgivardeklaration överensstämmer utan
väsentliga avvikelser med erhållen data.
Lönekontoret genomför efter varje löneperiod varje månad en körning i
lönesystemet där ett underlag för arbetsgivardeklarationen skapas. I samband med
körning kontrolleras att transaktionsregistret stämmer med konterat
statistikregister avseende belopp för nettolön, skatt och förmåner. Belopp för skatt
och förmåner återfinns i arbetsgivardeklaration. Efter genomförd kontroll så sker
inmatning av resultatet av arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Kvittens fås
från Skatteverket på inmatade uppgifter. Kvittensen överlämnas till ekonom för
bokföring och därefter sker avstämning mot balanskontot.
I samband med årsbokslut görs avstämning av arbetsgivardeklaration mot lämnade
kontrolluppgifter.
Vid intervju anges att lönekontoret gör en månatlig kontroll av att
transaktionsregister och konterat statistikregister stämmer överens och därefter
mot arbetsgivardeklarationen.
I registeranalysen har analys gjorts avseende avvikande preliminärskattesatser. I
analysen fångades bruttolöner med avvikande preliminärskattesats upp, vilket i
analysen definierades som en preliminärskattesats över 60 procent eller under 20
procent. Resultatet av analysen visar att 10 636 stycken lönetransaktioner har
identifierats med avvikande preliminärskattesats, varav 16 230 stycken har 0 % i
preliminärskattesats. Verifiering har gjorts avseende fem av de största
bruttobeloppen med avvikande preliminärskatt, se tabell 2 i bilaga 2.

2.4.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Det finns rutiner för redovisning och avstämning inklusive underlag
för lönerelaterade avgifter.
Vi har kartlagt rutiner för hantering och kontroll av källskatt och
arbetsgivardeklarationer. Rutinerna bedöms i allt väsentligt vara tillfredsställande.
Kontroller som genomförs dokumenteras dock inte.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
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Övriga kontroller i lönehanteringen
Semesterlöneskuld
Anställda inom regionen får ha 40 sparade semesterdagar. Det finns ingen
avskrivningstid, anställd kan därmed spara semesterdagar i flera år. Anställda i
regionen kan även ha 180 timmar sparade timmar. Varje år görs en
semesteromställning och de anställda som har fler än 40 dagar och 180 timmar får
dessa utbetalade.
En analys har gjorts av de anställdas kvarvarande semesterdagar (årets
semesterdagar inklusive sparade semesterdagar). Resultatet av analysen visar att
sex medarbetare i regionen har mellan 41 och 112 sparade semesterdagar. Två
medarbetare avser PAN-anställda som inte har jobbat på flera år. För övriga har
utbetalning missats.
Beräkning av semesterlöneskulden sker efter varje löneperiod då controller på
ekonomikontoret gör en körning i lönesystemet. Uppgifterna lämnas till
redovisningschefen som skuldför. Det sker ingen kontroll på lönekontoret. Per
augusti 2017 uppgick regionens semesterlöneskuld till 157 527 tkr.

Kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter lämnas årligen i januari till Skatteverket. Efter decembermånads
lönekörning sker årsskifteskörning i lönesystemet, vartefter förarbetet med
kontrolluppgifter påbörjas. Registrering görs av vilken KU-blankett
(kontrolluppgiftsblankett) som respektive anställd ska ha. För alla manuella löner
som görs efter decemberlönen, men som ändå ska tillhöra det aktuella året,
registreras alla uppgifter som ändringen avser manuellt in i lönesystemet.
Efter att alla uppgifter har matats in görs en körning varpå underlaget skapas i
lönesystemet. Efter körningen laddas filen upp på Skatteverkets sida. Eftersom
regionen anlitar ett externt bolag för utskick av kontrolluppgifterna, så skickas en fil
även till dem.
Kontroll görs genom avstämning av summan för kontrolluppgifterna mot
ackumulationer med uppgift om belopp i lönesystemet avseende bruttolön, skatt
och förmåner. Därefter stäms beloppen av mot arbetsgivardeklarationerna.

Lönerevision
Lönerevision hanteras i ett separat system, ”Förhandling” i HR-Plus. I systemet
registreras vilka medarbetare som ska ingå i förhandlingen. Respektive chef gör för
varje medarbetare en löneändring direkt i systemet. Det är enligt uppgift endast
behöriga chefer som har tillgång till systemet. Efter genomförd attest erhåller HRkonsulterna en signal och förbereder informationen för inläsning. Av
rutinbeskrivning framgår att kontroll och/eller justering av år för nuvarande lön
och facklig tillhörighet görs. Därefter läser systemadministratör in filen in i
lönesystemet. All hantering loggas.

Mars 2018
Region Gotland
PwC

14 av 31

Verifiering har gjorts avseende fem anställda som ingått i förhandlingen under
2017. Kontroll har gjorts av att godkänd lönerevision överensstämmer med
lönesystem. Verifiering har gjorts utan anmärkning, se tabell 3 bilaga 2.

Lönekörning period 13
Det sker ingen lönekörning i period 13. Hanteringen av löner som utbetalas efter
decembers löneperiod, men som ändå ska tillhöra det aktuella året, såsom
rättningar, sent inkomna lönerapporter, löner som ej blivit attesterade i tid etc. sker
manuellt.

2.5.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Inga oförklarliga avvikelser noteras gällande semesterlöneskuld,
kontrolluppgifter, lönerevision och möjlighet till körning av period 13.
Vi har kartlagt rutiner för hantering gällande semesterlöneskuld, inlämning av
kontrolluppgifter, lönerevision samt möjlighet till lönekörning i period 13. För vissa
moment finns dokumenterade rutinbeskrivningar. Analys av kvarvarande
semesterdagar visar att sex medarbetare i regionen har mellan 41 och 112
semesterdagar. Två medarbetare avser PAN-anställda som inte har jobbat på flera
år och som är borttagna ur systemet nu. För övriga har utbetalning missats. I övrigt
har inga oförklarliga avvikelser noterats.
Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.
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3.

Granskningsresultat, del 2

Följande granskning bygger på en registeranalys som omfattar all lönedata för
Region Gotland under perioden januari till augusti 2017. Delar av utfallet av
registeranalysen presenteras i detta avsnitt. Avvikande värden har följts upp
tillsammans med regionens lönekontor. Vidare har en uppföljning avseende ett
antal centrala kontrollrutiner gjorts.

Analys av orimliga värden
Fördelning av grundlön per månad
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I diagrammet ovan framgår lönefördelningen för löntagare med grundlön, dvs.
månadslön och timlön. Som framgår av diagrammet har en stor del av de anställda i
regionen en lön mellan 20 000 och 35 000 kronor, vilket vi bedömer vara rimligt.
En del löntagare har en månatlig lön mellan 0 och 10 000 kronor, vilket förklaras av
att regionen har behovsanställda timvikarier.
Uppföljning har gjorts avseende de tio löntagarna med högst månatlig grundlön, se
tabell 4 i bilaga 2. En rimlighetsbedömning har gjorts avseende grundlönen sett till
befattning. Resultatet av uppföljningen visar att samtliga anställda har rimlig
grundlön sett till befattning.
En utsökning har även gjorts avseende höga bruttolöner. Uppföljning har gjorts
avseende sex av de högsta utbetalda bruttolönerna, se tabell 5 i bilaga 2. Samtliga
har granskats mot underlag utan anmärkning.

3.1.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga värden när det
gäller månadslöner, timlöner etc.
Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga månads- och timlöner.
Uppföljning av höga månatliga grundlöner visar att samtliga anställda har rimlig
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grundlön sett till befattning. Uppföljning av höga utbetalda bruttolöner visar att
samtliga överensstämmer med underlag utan anmärkning.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

Analys av dubbelregistreringar
En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att identifiera potentiella dubbelregistreringar/utbetalningar av lön. Förekomsten av följande kombination mer än
en gång under samma period har betraktats som en potentiell dubbelutbetalning:
löneart för månadslön + personnummer + löneperiod + belopp.
I analysen fångades 18 stycken potentiella dubbelutbetalningar överstigande 10 000
kr. Uppföljning med regionens lönekontor har gjorts avseende fem av de anställda
som de eventuella dubbelbetalningarna avser, se tabell 6 i bilaga 2. Vid verifieringen
erhölls rimliga förklaringar som styrker att dubbelutbetalningar inte gjorts.
Samtliga avser schablonersättning för läkare som betalats ut för två olika perioder.

3.2.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella
dubbelregistreringar.
Vid uppföljning av potentiella dubbelutbetalningar har tillfredställande förklaringar
erhållits som styrker att dubbelutbetalningar inte har gjorts.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

Analys av olika lönearter
Nedan presenteras de beloppsmässigt mest använda lönearterna i regionen. Det
bedöms rimligt att dessa lönearter utgör de beloppsmässigt största lönearterna.
Uppföljning av dessa lönearter görs i andra avsnitt i denna granskning varför ingen
ytterligare verifiering görs i detta avsnitt.
Löneart
011 – Månadslön
SKF – Sparad semester till sem.skuld
031 – Timlön tillfälligt anställd

Total utbetalning jan-aug 2017
1 424 380 168 kr
811 926 961 kr
86 311 418 kr

En övergripande fluktuationsanalys har gjorts avseende ett antal lönearter för obtillägg, övertids- och jourersättning, se diagram nedan.
Regionen använder flera lönearter för Ob-tillägg. Urval har gjorts av fyra lönearter.
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Fluktuationsanalys Ob-tillägg
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För Ob-storhelg framgår tre tydliga toppar under granskningsperioden, januari, maj
och juli. Vid uppföljning med lönekontoret framkommer att Ob-tillägg för
timanställda är släpande, dvs. utbetalningen i januari avser december osv. Även Obtillägg för heltidsanställda som avser senare delen av månaden betalas ut
efterföljande månad. Detta stämmer väl överens med hur storhelgerna jul, påsk och
midsommar har infallit under 2016/2017. Dessa storhelger har således orsakat
stora Ob-utbetalningar i januari, maj och juli.
Ob-veckoslut löper förhållandevis jämnt över granskningsperioden, med undantag
för februari och juni, då två toppar har identifierats. Vid uppföljning med
lönekontoret anges att Ob-ersättning höjdes från och med maj 2017. Det gäller dock
alla ersättningsnivåer. Vidare är det fler helger som ger Ob-veckoslut, såsom
Trettondag jul i januari och Kristi Himmelsfärd i maj.
Ob-tillägg för vardag klockan 19-22 samt vardag natt löper jämnt över
granskningsperioden.

Fluktuationsanalys utbetald övertid
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Övertid ska alltid godkännas på förhand av närmaste chef. I likhet med utbetalning
av Ob-tillägg släpar utbetalningen av övertidsersättning med en månad. Utbetald
övertidsersättning avseende enkel övertid löper jämnt under granskningsperioden.
Utbetald övertidsersättning avseende kvalificerad övertid löper relativt jämnt under
granskningsperioden, med undantag för januari, februari och augusti.

Fluktuationsanalys utbetald jour
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Utbetald jourersättning löper relativt jämnt över hela granskningsperioden för tre
lönearter. Beredskapsersättning 1/137 har ett avsevärt högre utfall under periodens
första tre månader, jämfört med resten av granskningsperioden april till augusti.
Förklaringen från lönekontoret är att denna löneart övergick till en annan löneart
under året. Enligt uppgift var det dålig information till löneassisterna avseende
vilken löneart de skulle använda i början av året.
Benämningarna för beredskapsersättning beror på olika ersättningsnivåer
uträknade utifrån månadslönen.

3.3.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Analys av olika lönearter (ob-tillägg, övertidsersättning, jour- och
beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser.
Vid analys och uppföljning av olika lönearter har tillfredsställande förklaringar till
fluktuationer mellan månaderna erhållits. Vidare bedöms rutinerna för kontroll av
lönearterna tillfredsställande.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

Analys av personalregistret
En jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret har utförts för att
säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som ej finns i upplagda i
personalregistret. I analysen identifierades 49 personer som erhållit lön som inte
finns med i personalregistret. Utbetalt belopp uppgår till ca 452 tkr. Vid uppföljning
med lönekontoret anges att detta kan bero på att många anställda har flera
anställningsnummer och att utbetalning avser annan anställning än den som fått
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träff på namn i personalregistret. Vidare så förekommer eftersläpning av
utbetalning av retroaktiv lön samt tillgodoräknad pensionsavgift. Detta sker i mars
månad och gäller lön som utbetalts året innan. T.ex. så är pensionsavgift intjänad
under 2015 utbetald i mars 2017.
Analys har gjorts av de personer i personalregistret som har mer än ett
anställningsnummer. I analysen noterades 1353 anställda med fler än ett
anställningsnummer. Enligt uppgift från lönekontoret så är det en önskan från
verksamheterna att medarbetare ska ha ett anställningsnummer per uppdrag, vilket
innebär att anställda som är kontaktpersoner och uppdragstagare kan ha väldigt
många olika anställningsnummer. Verifiering har gjorts för de två anställda med
flest anställningsnummer, se tabell 7 i bilaga 2. Resultatet av uppföljningen visar att
det finns rimliga förklaringar till samtliga.
Analys har gjorts av personer som erhållit lön utanför anställningsperioden,
antingen 20 dagar före anställningens början eller mer än 90 dagar efter
anställningens slut. Resultatet visar att sju personer identifierades för att ha fått
utbetald lön 20 dagar innan anställningen början. Vid uppföljning med
lönekontoret anges att lönesystemet omöjliggör utbetalning innan anställningens
början. Verifiering har gjorts för samtliga sju personer, se tabell 8 i bilaga 2.
Samtliga är anställda med fler anställningsnummer och utbetalningarna avser
Vidare identifierades 458 personer för att ha fått utbetald lön mer än 90 dagar efter
att anställningen upphört. Verifiering har gjorts för tre personer, se tabell 9 i bilaga
2. Vid uppföljning med lönekontoret anges att löneunderlag ibland inkommer sent
från den anställde. Vidare så förekommer eftersläpning av utbetalning av retroaktiv
lön samt tillgodoräknad pensionsavgift. Detta sker i mars månad och gäller lön som
utbetalts året innan. T.ex. så är pensionsavgift intjänad under 2015 utbetald i mars
2017.
Analys har även gjorts avseende personer med ologiska personnummer, antingen
med avvikande kontrollsiffra eller avvikande födelsedatum. Tio personer med
ologiska personnummer identifierades. Vid uppföljning med lönekontoret
framkommer att dessa förklaras av att de avser så kallade samordningsnummer och
tillhör personer som ännu inte fått svenska personnummer tilldelade. Vid
samordningsnummer adderas 60 till födelsedatum.
Analys har också gjorts med avseende på avvikande ålder. Med avvikande ålder
åsyftas personer som är yngre än 16 eller äldre än 67 år. Resultatet visar att 21
personer identifierades med avvikande ålder för anställda som erhåller månadslön,
samtliga äldre än 67 år. Verifiering har gjorts för fem personer, se tabell 10 i bilaga
2. Resultatet av uppföljningen visar att det finns rimliga förklaringar till samtliga.

3.1.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Samtliga anställningar är korrekt registrerade i lönesystemet.
Vid uppföljning av utbetalningar till personer med ologiska personnummer,
utbetalningar till personer innan anställningens början, utbetalningar till personer
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efter anställningens slut, samt utbetalningar till personer med avvikande ålder har
rimliga förklaringar erhållits.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

Analys av kostnadsersättningar
Analys av utbetalda kostnadsersättningar har gjorts. Det är i huvudsak två typer av
kostnadsersättningar som tillämpas, reseersättning och traktamente.
Löneart

Total utbetalning jan-aug 2017

6xx Resekostnader och tillägg

219 553 kr

662 – 656 Traktamente

411 164 kr

Vi har identifierat sex lönearter som avser resekostnader-, förmåner och tillägg.
Sammanlagt har reseersättningar uppgående till ca 220 tkr utbetalts under
granskningsperioden (937 transaktioner). Under granskningsperioden är det 405
personer som fått traktamente utbetalt. Medarbetare registrerar utlägg för
reseersättning och till detta ska samtliga kvitton bifogas enligt särskild rutin. Utlägg
måste attesteras av närmaste chef för att utbetalning ska ske.
Vi har identifierat två lönearter som avser traktamenten. Sammanlagt har
traktamente uppgående till ca 411 tkr utbetalts under granskningsperioden (885
transaktioner). Under granskningsperioden är det 364 personer som fått
traktamente utbetalt. Enligt uppgift från lönekontoret utgår ersättningsbelopp för
traktamente enligt det centrala traktamentsavtalet (TRAKT 04) och Skatteverkets
regler.
Det finns handbok för reseersättning och traktamente, samt riktlinjer för
tjänsteresor.

3.2.1.

Vår bedömning

Kontrollmål: Analys av kostnadsersättning (reseersättning, utlägg etc.) visar inte
på några oförklarliga avvikelser.
Avstämning av rutin för registrering av reseersättning och traktamente har gjorts.
Rutinerna innebär att chef måste attestera ersättningen innan den betalas ut. Det är
respektive attesterande chefs ansvar att säkerställa att erforderliga underlag finns i
samband med attest av reseersättning. Ersättningsbelopp för traktamente utgår
enligt det centrala traktamentsavtalet (TRAKT 04) och Skatteverkets regler.
Inom ramen för internkontrollplanen 2017 gjorde lönekontoret en kontroll av
reseräkningar med avseende på inlämning av originalkvitton. Av 87 granskade
stickprov noterades att endast 21 stycken hade lämnat in originalkvitton.
Vår analys visar inte på några oförklarliga avvikelser avseende reseersättning eller
traktamente som betalats ut under granskningsperioden. Däremot visar den utförda
kontrollen som genomförts av HR-avdelningen inom ramen för årets internkontroll
att det finns brister avseende efterlevnad av rutiner.
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4.

Uppföljning av
rekommendationer från 2015

I genomförd lönegranskning inom ramen för 2015-års revisionsplan lämnades ett
antal rekommendationer som följts upp i samband med denna granskning.
Upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende löneprocessen som
innehåller erforderliga löpande kontrollmoment i samband med löneutbetalning,
samt tydliggöra vilka kontroller som ska utföras av ansvarig chef och centralt vid
löneadministrationen.
Status mars 2017: Sedan genomförd granskning 2015 har dokumenterade
rutiner/riktlinjer avseende löneprocessen inte upprättas. Risken med avsaknad av
styrdokument är bl.a. att det inte finns tydlighet och stöd när incidenter uppstår.
Vid intervju anges att lönekontoret ofta noterar händelser som bryter mot avtal,
som exempel anges att vissa personalgrupper erbjuds dubbel övertid. I Medvind är
det int emöjligt att registrera merrtid utan en särsklid hanteirng via manuella
underlag krävs. Detta medför extra manuellt arbete för lönekontoret. Av
intervjuerna framkommer även det råder oklarhet kring till vem som ska
rapportera och på vilket sätt denna typ av och andra avviklser ska rapporteras.
Bedömning: Rekommendationen är ej åtgärdad och risken bedöms därmed
kvarstå.
Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det som
en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
Bakgrund: Vid föregående granskning framkom att löneadministrationen
upplevde ett stort problem med att tid- och avvikelserapporter inte alltid attesteras
av ansvarig chef, vilket innebar att lönekontoret var tvungna att hantera
lönekorrigeringar manuellt. Vidare innebar detta ett omfattande merabete för
kontoret.
Status mars 2017: Sedan genomförd granskning har det inte vidtagits några
konkreta åtgärder för att säkerställa att attest sker av ansvarig chef. Omfattningen
bedöms enligt lönekontoret vara densamma som 2015, vilket innebär att det är
väldigt många chefer som attesterar rapporterna efter att körningen redan gjorts
alternativt inte alls. Förklaringar från cheferna till varför detta inte görs anges vara
tidsbrist, krångligt system etc.
Ej attesterade tid- och avvikelserapporter innebär att lönekontoret är tvungna att
göra manuella korrigeringar i efterhand. Förutom det merarbete som detta innebär
för lönekontoret så är manuell hantering alltid en risk. Vidare är lönekontoret
transparenta med att de inte har möjlighet att korrigera alla de felaktigheter som de
ej attesterade tiderna resulterar i. De är säkra på att det löpande finns anställda som
exempelvis haft sjukfrånvaro, semester etc. men ändå fått full lön för perioden. Ett
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annat mer konkret exempel är en anställd som under en period fått både månadslön
och timlön utbetald.
Enligt uppgift har HR-chefen på respektive förvaltning behörighet att gå in i
Medvind och kontrollera vilka chefer som inte har attesterat sina rapporter. Det
finns i nuläget dock ingen färdig rapport i Medvind för att följa upp hur många som
inte attesterar sina rapporter. Enligt uppgift pågår en diskussion med
systemleverantören för att ta fram en rapport som på ett överskådligt sätt redogör
för vem som ej har attesterat, samt vilka poster som avses.
Inom ramen för årets internkontroll har kontroll gjorts av ej attesterade
lönetransaktioner under tre månader. Informationen har hämtats från Medvind
dagen efter bryt för attest av löneunderlag. Utfallet av kontrollen redovisas i
tabellen nedan.

Lönetransaktion är inte att likställa med person. En person kan ha flera
lönetransaktioner per dag om det är flera avvikelser.
Bedömning: Rekommendationen är ej åtgärdad och risken bedöms kvarstå.
Utveckla internkontrollplanen att omfatta kontrollmoment med bäring på löne- och
personalkostnader.
Status mars 2017: I Regionstyrelsens internkontrollplan 2017 fanns tre
kontrollmoment med bäring på löneprocessen: Kontroll av ej attesterade
transaktioner i lönesystemet, kontroll av anställningsavtal som skickats till chef för
påskrift och som ej kommer tillbaka, kontroll av utlägg och originalkvitton som ej
inkommer till löneadministrationen.
Vi har inhämtat Regionstyrelsens uppföljning av internkontrollplanen 2017.
Samtliga ovanstående kontroller har följts upp. Brister har noterats inom samtliga
tre områden med bäring på löne- och personalkostnader. Konkreta åtgärdsförslag
har lämnats för samtliga områden och uppföljningen ska göras efter halvårsskiftet
2018.
Bedömning: Rekommendationen bedöms åtgärdad.
Se över möjligheten med systemleverantören för Medvind att ta fram en lista med
sammanställning över samtliga behörigheter i systemet.
Status mars 2017: Vi har erhållit en sammanställning över samtliga behörigheter
och funktionsroller i Medvind.
Bedömning: Rekommendationen bedöms åtgärdad.
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Se över möjligheten att införa ett system, exempelvis Troman, för hantering av
arvoden till förtroendevalda.
Status mars 2017: Sedan november 2017 hanteras arvoden till förtroendevalda
via Troman.
Bedömning: Rekommendationen bedöms åtgärdad.

4.1.1.

Bedömning

Uppföljning av lämnade rekommendationer i 2015-års granskning visar att tre av
fem rekommendationer har åtgärdats för vilka riskerna bedöms hanterade.
Regionstyrelsen har inte upprättat dokumenterade rutiner/riktlinjer avseende
löneprocessen som omfattar vilka erforderliga löpande kontrollmoment som ska
göras, samt vem som ska göra dessa.
Vidare har åtgärder inte vidtagits för att säkerställa att cheferna månatligen
attesterar tid- och avvikelserapporter. Vi bedömer att det är stor risk att
rapporterna som utgör löneunderlaget inte hanteras och kontrolleras av berörda
chefer.
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5.

Revisionell bedömning och
rekommendationer
Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån åtta kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmål har gjort under respektive avsnitt enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis
uppfyllt/Ej uppfyllt. Nedan följer en sammanfattning av bedömda kontrollmål.
Kontrollmål

Bedömning

Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro)
inklusive så kallade nyckelkontroller finns och tillämpas.

Delvis uppfyllt

Nyckelkontroller i löneutbetalningsprocessen finns och
tillämpas.

Ej uppfyllt

Det finns rutiner för redovisning och avstämning
inklusive underlag för lönerelaterade avgifter.

Uppfyllt

Inga oförklarliga avvikelser har noterats gällande
semesterlöneskuld, kontrolluppgifter, lönerevision samt
möjlighet till körning av period 13.

Delvis uppfyllt

Användarnas behörighetsnivå i IT-system är
ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter.

Uppfyllt

Det finns fungerande rutiner för kontroll av att
registrerade behörigheter är korrekta utifrån
delegationsordning samt av förändringar under året
(exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller
tillfälliga förändringar av behörighet).

Delvis uppfyllt

Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga
värden när det gäller månadslöner, timlöner etc.

Uppfyllt

Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella
dubbelregistreringar.

Uppfyllt

Analys av olika lönearter (ob-tillägg, övertidsersättning,
jour- och beredskapsersättning etc.) visar inte på några
oförklarliga avvikelser.

Uppfyllt

Samtliga anställningar är korrekt registrerade i
lönesystemet.

Uppfyllt

Analys av kostnadsersättning (reseersättning, utlägg etc.)
visar inte på några oförklarliga avvikelser.

Delvis uppfyllt
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Svar på revisionsfrågan samt
rekommendationer
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


Är den interna kontrollen avseende rapportering av löner, lönerelaterade
avgifter och pensioner tillräcklig?

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna
kontrollen avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter inte i alla
delar är tillräcklig. Som påtalats i tidigare års revisioner bedömer vi att det finns
stora brister i den interna kontrollen som inte säkerställer att cheferna attesterar
anställdas tid- och avvikelserapporteringar, vilket medför risk för felaktiga
utbetalningar. Tidrapporterna utgör grunden i löneberäkningen som månatligen
resulterar i kostnader om ca 140 mnkr.
Vid uppföljning av granskning från 2015 noteras att tre av fem lämnade
rekommendationer har åtgärdats (se avsnitt 5). För följande två rekommendationer
har åtgärder inte vidtagits och risken bedöms därmed kvarstå:


Upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende löneprocessen som
innehåller erforderliga löpande kontrollmoment i samband med
löneutbetalning, samt tydliggöra vilka kontroller som ska utföras av ansvarig
chef och centralt vid löneadministrationen.



Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det
som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
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Bilaga 1 - Urvalsmetod
Vi granskar internkontroll i nyckelrutiner med bäring på de finansiella rapporterna
och oegentligheter, utifrån ISA, i fyra steg.
1. Genomgång och kartläggning av kommunens rutin. Bedömning huruvida
rutinen är tillräcklig.
2. Identifiera en eller flera nyckelkontroller med direkt bäring på risk för
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna och/eller risk för
oegentligheter.
3. Bedömning huruvida identifierade nyckelkontroller är tillräckliga.
4. Test av kommunens nyckelkontroller stickprovsvis utifrån en statistisk
urvalsmetod. Antal stickprov baseras på frekvensen av kontrollen. Se
nedanstående tabell:

Kontrollfrekvens
Kontrollen görs 1 gång per år
Kontrollen görs 1 gång
kvartalsvis
Kontrollen görs 1 gång i
månaden
Kontrollen görs 1 gång i
veckan
Kontrollen görs 1 gång per
dag
Kontrollen görs flera gånger
per dag

Förväntat antal
kontroll som utförs

Antal stickprov som
ska testas

1

1

4

1

12

2

52

4

250

10

>250

15

Utifrån ovanstående urvalsmetod erhålls ett medelhögt bevisvärde. Detta bedömer
vi vara tillräckligt utifrån den kunskap vi erhåller i steg 1-3. Sammantaget ger
granskningsmetoden oss underlag för att bedöma och uttala oss avseende
kommunens interna kontroll i nyckelrutiner med bäring på de finansiella
rapporterna och oegentligheter.
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Bilaga 2 - Tabeller
Tabell 1: Processgenomgång, s.k. “walk-through” av löneprocessen
Person

Verifiering och noterade avvikelser

Löntagare 1

Verifiering av löneprocessen UA.

Löntagare 2

Avtal saknas, vilket beror på att löntagare är timanställd för vilka det
endast upprättas anställningsunderlag. Lönerapport är att likställa med
avtal. Övrig verifiering av löneprocessen UA.

Löntagare 3

Avtal ej undertecknat. Tid-/avvikelserapport ej godkänd eller attesterad.

Löntagare 4

Avtal ej undertecknat.

Löntagare 5

Avtal saknas, vilket beror på att löntagare är timanställd för vilka det
endast upprättas anställningsunderlag. Lönerapport är att likställa med
avtal. Övrig verifiering av löneprocessen UA.

Tabell 2: Avvikande källskatt
Löntagare

Period

Bruttolön

Källskatt

Källskatt %

Löntagare 1

201702

211 096 kr

-40 699 kr

19 %

Löntagare 2

201703

123 796 kr

-75 515 kr

61 %

Löntagare 3

201704

111 843 kr

-21 572 kr

19 %

Löntagare 4

201706

69 594 kr

-12 346 kr

18 %

Löntagare 5

201706

24 622 kr

-15 216 kr

62 %

Verifiering
Avser utlandsboende. Verifierad
mot lönespecifikation. UA.
Avser engångsskatt på slutlön.
Verifierad mot lönespecifikation.
UA.
Faktisk prelskatt uppgår till 20 %.
Verifierad mot lönespecifikation.
UA.
Faktisk prelskatt uppgår till 19 %.
Verifierad mot lönespecifikation.
UA.
Avser engångsskatt på slutlön +
extra skatteavdrag. Verifierad mot
lönespecifikation. UA.

Tabell 3: Lönerevision
Person

Lön innan
revision

Ny godkänd
lön

Verifiering

Löntagare 1

35 600 kr

36 312 kr

Avstämt mot lönesystem. UA.

Löntagare 2

32 655 kr

33 355 kr

Avstämt mot lönesystem. UA.

Löntagare 3

31 341 kr

31 891 kr

Avstämt mot lönesystem. UA.

Löntagare 4

30 009 kr

30 609 kr

Avstämt mot lönesystem. UA.

Löntagare 5

27 825 kr

29 700 kr

Avstämt mot lönesystem. UA.
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Tabell 4: Högst månatlig grundlön
Löntagare

Grundlön

Verifiering

Löntagare 1

118 000 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 2

105 000 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 3

90 000 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 4

88 800 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 5

88 500 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 6

85 000 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 7

85 00 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 8

83 200 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 9

83 000 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Löntagare 10

82 750 kr

Rimlighetsbedömning av lön utifrån befattning. UA.

Tabell 5: Högsta bruttobelopp
Person

Period

Belopp

Verifiering

Löntagare 1

201701

383 400 kr

Verifierad mot avgångsvederlag. UA.

Löntagare 2

201706

279 925 kr

Löntagare 3

201702

187 119 kr

Löntagare 4

201703

145 536 kr

Löntagare 5

201707

122 424 kr

Löntagare 6

201705

118 800 kr

Jour- och beredskap. Verifierad mot
underlag. UA.
Utbetalda semesterdagar i samband med
avslutad tjänst. Verifierad mot underlag. UA.
Jour- och beredskap. Verifierad mot
underlag. UA.
Jour- och beredskap. Verifierad mot
underlag. UA.
Schablonersättning läkare. Verifierad mot
underlag. UA.

Tabell 6: Dubbelbetalningar
Person

Period

Antal
förekomster

Belopp

Löntagare 1

201704

2

65 100 kr

Löntagare 2

201701

2

40 000 kr

Löntagare 3

201708

2

37 500 kr

Löntagare 4

201701

2

37 500 kr

Löntagare 5

201701

2

37 500 kr
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Verifiering
Schablonersättning för två olika
perioder. Avstämt. UA.
Schablonersättning för två olika
perioder. Avstämt. UA.
Schablonersättning för två olika
perioder. Avstämt. UA.
Schablonersättning för tre olika
perioder. Avstämt. UA.
Schablonersättning för två olika
perioder. Avstämt. UA.
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Tabell 7: Flera anställningsnummer
Person

Antal
Verifiering
förekomster

Löntagare 1

10

Löntagare 2

8

Avser 10 olika uppdrag, bl.a.
uppdragstagare/kontaktperson LSS, PANanhörigvårdare. Avstämt. UA.
Avser 8 olika uppdrag, bl.a. PAN-ledsagare, anställning
boendeassistent. Avstämt. UA.

Tabell 8: Lön innan anställning
Person

Belopp

Löntagare 1

16 250 kr

Löntagare 2

14 473 kr

Löntagare 3

2 635 kr

Löntagare 4

1 020 kr

Löntagare 5

450 kr

Löntagare 6

424 kr

Löntagare 7

412 kr

Verifiering
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.
Anställd med fler anställningsnummer. Utbetalt belopp avser
annan tjänst. UA.

Tabell 9: Lön efter anställning
Person

Belopp

Löntagare 1

67 237 kr

Löntagare 2

41 434 kr

Löntagare 3

797 kr

Verifiering
Avser läkare med flera tjänster. Utbetalning avser pågående
tjänst. Avstämt, UA.
Avser läkare med flera tjänster. Utbetalning avser pågående
tjänst. Avstämt, UA.
Avser anställd med flera tjänster. Utbetalning avser
pågående tjänst. Avstämt, UA.

Tabell 10: Avvikande ålder
Person

Födelseår

Verifiering

Löntagare 1

1942

Lärare. Tidsbegränsad anställning. UA.

Löntagare 2

1944

Lärare. Tidsbegränsad anställning. UA.

Löntagare 3

1945

Lärare. Tidsbegränsad anställning. UA.

Löntagare 4

1946

Läkare. Tidsbegränsad anställning. UA.

Löntagare 5

1948

Sjuksköterska. Tidsbegränsad anställning. UA.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/291
2 maj 2018

Niklas Callenmark

Tekniska nämnden

Information inför anläggande av konstgräsplan på Säve
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Projektavdelningen på Teknikförvaltningen har på uppdrag av
Regionstyrelseförvaltningens Kultur- och fritidsavdelning upphandlat anläggandet av
en konstgräsplan i anslutning till Wisbygymnasiet. Beslut om upphandlingen har
tagits på delegation. Tekniska nämnden har tidigare ställt frågor om lämpligheten av
konstgräs och dess miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Konstgräs har under de senaste 20 åren blivit en del av idrottsvärlden. Skälet till detta
beror bland annat på nedanstående:
På konstgräs kan man i stort sett alltid spela oavsett årstid. Medan naturgräs är
utslitet efter ungefär 300 timmar håller konstgräs för spel dygnet runt. En ofta
använd siffra för speltimmar på konstgräsplaner är 2 000 per år.
Naturgräs kräver en hel del arbete, så gräs, vattna, klippa, gödsla, krita linjer etc till
skillnad från konstgräs som det oftast räcker med att borsta. Särskilt bevattningen av
gräsplaner är ett problem för oss på Gotland med tanke på vår vattensituation.
Sköter man en konstgräsmatta ordentligt håller den i 15 år.
Dagens konstgräs för fotboll kallas ”3:e generationens konstgräs”. Skillnaden
gentemot tidigare konstgräs är framförallt själva konstgräsmattan som utgörs av
längre konstgräsfibrer (40-60 mm). Förutom sand dressas även konstgräset med en
sviktande fyllning av granulat. Till 70 procent är det återvunna däck, så kallat SBRgummi, som används som granulat, Själva svikten i konstgrässystemet kan sedan
ytterligare förbättras genom att det installeras en så kallad sviktpad under själva
konstgräsmattan.
1 (3)
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Konstgrässystemet installeras normalt på en hårdgjord grusyta. Utformningen av
själva markuppbyggnaden varierar sedan utifrån vilka geologiska förhållanden som
råder. Själva konstgräsmattan kan erhållas i ett antal olika kvalitéer och utföranden,
anpassade att möta de olika kraven för bredd- eller elitfotboll. För den aktuella
fotbollsplanen på Säve har kraven lagts för breddfotboll. Till breddfotboll räknas
fotbollsplaner för spel upp till näst högsta divisionen för damer samt upp till division
1 för herrar.
Bedömning

Konstgräs och miljö
Det har varit en lång diskussion om konstgräs och dess inverkan på miljön. I en
rapport från Kemikalieinspektionen 2006 var det framförallt risken för urlakning av
olika kemiska ämnen från gummigranulaten som man varnade för.
Konstgräs och gummimaterial
Naturvårdsverket gav konsultfirman Sweco i uppdrag att titta på gummigranulat ur
miljösynpunkt och år 2016 kom en rapport därifrån med namn ”Däckmaterial i
konstgräsplaner”. I denna rapport konstaterar Sweco att de miljövänliga
gummisorterna EPDM och TPE är likvärdiga med gummi av återvunna däck, så
kallat SBR-gummi. Vidare konstaterar rapporten att användning av SBR-gummi på
fotbollsplaner inte medför någon ökad risk för negativa hälsoeffekter på människor
samt att det i dagsläget inte finns så mycket erfarenheter om naturmaterial som
granulat.
Naturmaterial som granulat
När det gäller naturmaterial har det hittills testats ett par olika sorter utan att man har
hittat riktigt rätt. I Stockholm har kork prövats men korken var tyvärr för lättflyktig
varför den blåste iväg från planerna. I Stenungssund har kokos prövats men där blev
det istället problem med att underhålla planen. I skrivande stund pågår ett arbete
med beställargrupper för att försöka få fram naturmaterial som kan fungera som
granulat. Hittills finns det dock inget tillfredsställande alternativ till gummigranulat.
Region Gotland följer dock upp vad som händer i arbetet med beställargrupperna.
Mikroplaster
Idag är det aktuella problemet med SBR-gummi mikroplaster i våra vattendrag. Den
typ av granulat som används i konstgräsplaner är så små, 2-3 mm, att de räknas som
mikroplaster. Gummigranulat innebär en miljörisk då det inte bryts ned naturligt utan
sprids och ansamlas i miljön. Regelbunden användning av en konstgräsplan leder till
att granulat försvinner från planen och behöver ersättas. Det finns inga säkra källor
på hur stora mängder gummigranulat som årligen sprids från Sveriges
konstgräsplaner. Trots att det inte finns några säkra siffror hur mycket granulat som
årligen försvinner konstaterade Naturvårdsverket i en rapport 2017 att det är stora
mängder varför arbetet med att minska spridningen av gummigranulat har inletts.
Åtgärder för att minska eventuella mikroplaster från konstgräsplaner
Naturvårdsverket håller i skrivande stund på att ta fram en vägledning om
anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. I den remiss som skickades ut
den 22 november 2017 står bland annat att Naturvårdsverkets rekommendation är
att alla verksamhetsutövare som ansvarar för konstgräsplaner tar fram en plan för att
minska miljöpåverkan från anläggningen. En sådan plan kan innehålla regelbunden
utvärdering av kommande sorters granulat, åtgärder för att minska svinn av
gummigranulat, utbildning av skötselpersonal etc. I det aktuella fallet med Säveplanen
kommer Region Gotland följa Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer vilka
är enligt nedan:
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•

Återför granulat som hamnar utanför planen genom att exempelvis
asfaltera runt planen. Vi kommer i detta fall ha asfaltsytor runt hela
planen samt stora asfalterade ytor där snö kan läggas upp.

•

Ha filter i dräneringsbrunnar som kan fånga upp granulat som kommit
ned i dräneringssystemet. Vi kommer på Säveplanen installera
granulatfällor i dagvattenbrunnarna.

•

Försök få spelarna att borsta av sig granulatet innan de går av planen.
Skyltar om detta kommer sättas upp.

Uppvärmning av konstgräsplaner
En annan miljöfråga angående konstgräs är att det åtgår mycket värme om man vill
värma upp fotbollsplaner vintertid. Här har dock Region Gotland och Gotlands
fotbollförbund en överenskommelse att det på grund av Gotlands klimat inte behövs
uppvärmda fotbollsplaner. Planerna snöröjs istället maskinellt och förutom ett par
veckor med riktigt mycket kallgrader då kälen går ned i granulatet fungerar detta
väldigt bra.
Källor:
Kemikalieinspektionen, Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv –en lägesrapport,
Sundbyberg, 2006.
Naturvårdsverket, Mikroplaster, rapport 6772, Stockholm, 2017.
Svenska fotbollsförbundet, Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner,
Stockholm, 2018.
Sweco Environment AB, Däckmaterial i konstgräsplaner, Stockholm, 2016.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

Region Gotland,
Tekniska nämnden,
621 81 Visby.
registrator-tn@gotland.se
diarienummer TN 2015/1148

Remissvar. Samhällsekonomisk analys av införande av
vattenskyddsområde och föreskrifter i Busarveområdet i Roma
Roma-Björke LRF avdelning vill å markägarnas vägnar avge följande
synpunkter på den samhällsekonomisk konsekvensanalys för det
föreslagna området i Roma Busarve. Detta då införandet av ett eventuellt
vattenskyddsområde vid Busarve skulle kunna få mycket stora
konsekvenser för markägare i området och att det dessutom skapar
mycket oro och osäkerhet.
Bakgrunden till vattentäkten i Busarve är att man, 1975, hade problem med
vattnet nere i borrhålet i Roma. Man hade problem med nitrat och var
dessutom tvungna att köra vatten till barnfamiljer. Då lovades fastighetsägaren
vid det nya borrhålet att varken han eller andra fastighetsägare skulle lida skada
på något sätt, bara de fick lov att borra och ta vatten där, istället för att gräva
upp till skogen i Akebäck som tanken var från början. Dessa löften gäller
tydligen inte längre.
Problematiken ligger inte i att värna om vattnet, vi använder också vattnet, bor
i naturen och njuter av den varje dag, vi är också rädda om vårt vatten.
Däremot är nivån på inskränkningar förvånande. Utan föroreningar från
lantbruket och med en teknik som bara går framåt, känns det konstigt för oss i
området att det behövs skydd nu. Inte för 43 år sedan när det var en betydligt
lägre kontroll och sämre teknik som användes inom lantbruket.
Vi undrar också varför vi 16 markägare och lantbruksföretagare i området ska
stå för kostnader som ska gynna hela Regionens VA kollektiv och därmed
begränsa både enskildas och hela områdets utvecklingspotential? Varför kan vi
inte få reda på exakt hur det kommer påverka våra verksamheter och
produktioner? Detta blir ytterligare ett exempel på hur regionen försöker köra
över små och enskilda personer i samhället.
För att belysa hur markägarna känner kring införandet har vi samlat synpunkter
och kommentarer från markägare och företagare. Här kommer ett axplock av
de kommentarerna;

LRF Gotland
Grönt Centrum Roma
622 54 Romakloster

“Har investerat ett ex antal miljoner i en bevattningsanläggning… raps,
potatis, baljväxter behövs i växtföljden för att marken ska må bra och bära
framtida skördar.”
“En ny generation ska ta över vår gård. De behöver allt stöd för att få kraft att
sträva vidare. Skall vi få nya bondeföretagare på Gotland måste den
generationen få uppskattning på olika sätt och inte få knivhugg i nacken som
ett onödigt vattenskyddsområde.”
“Inom en snar framtid kommer ett generationsskifte ske på gården. Då det
planeras inför framtiden. Vad man vill och vad som ska göras bl. a
specialodlingar av grönsaker mm ska man då låta sina framtidsplaner gå i
stöpet pga. ett planerat vattenskyddsområde. Ska man inte få planera sin
framtid?”
“Vad blir man tvungen att ändra på i gårdsbilden? Extra kostnader,
farmartank, oljor, skyddsåtgärder, mm. Tillståndssökande en fördyring”

“Vi är också beroende av bra vatten för våra djur och oss själva, varför
hårdare krav för kommunalt vatten? Stäng Roma vattentäkt och ta vatten från
Visby Varför lägga restriktioner på bra jordbruksmark för att tillgodose
människor i samhällen?”
”Vad händer med betesdjur och den biologiska mångfalden? Vad håller mark
och skog öppen”
“Jordbruksmarken minskar i värde, Vi har lån på gården som baserar sej på
värdet av marken vad händer med det om värdet sjunker? Hur villiga blir
andra att stötta investeringar om värdet minskar?”
“Ovisshet inför framtid, vad vågar vi satsa på våran verksamhet”
“Det är lätt för er att säga att vi ska gå över till ekologisk, men om inte
efterfrågan finns och det inte är säkert att jag få använda min gödsel och lagra
mitt ensilage, då hjälper ju inte att gå över till eko!”
“Blir det för kostsamt och ovisst så blir det att man överväger att lägga ner.
Hur skall vi producera mat på ett hållbart sätt om alla flyttar till Visby?”
“Sänker värdet på marken! Oro för att man inte kan avyttra mark eller
arrendera ut då man går i pension. Vem vill ta över ett familjejordbruk med så
osäkra framtidsutsikter och regelverk?”

LRF Gotland
Grönt Centrum Roma
622 54 Romakloster

“Alla som bor på Gotland måste bidra till kostnader för vattnet, det kan inte
vara markägare som får stå för notan genom minskning av fastighetens
taxeringsvärde eller reella värde.”
“Som aktiv markägare som nyligen investerat i grönsakslager och vattendamm
för att passa in i grönsaksodling (potatis-rödbetor)
Investeringarna känns meningslösa om vattenskyddsområde införs. Stora
penningvärden som har investerats för denna typ av odling kan gå förlorade.”
“Att ha höga lån hos banker blir väldigt riskabelt om markvärdena och
taxeringsvärdena sjunker och krediterna dras in.”

”I vattenproven har de inte hittat några rester från lantbruket de senaste 17
åren vilket borde vara tecken nog på att vi sköter oss i området och tar hänsyn
till vattnet och naturen i området”
”Hur kan man vilja lägga vattenskyddsområde här med restriktioner när
Regionen själva använder kemisk bekämpning mot myror direkt runt hela huset
över brunnarna, hur rädda är man själva om vattnet?”

Roma-Björke LRF Avdelning

LRF Gotland
Grönt Centrum Roma
622 54 Romakloster

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-20

MHN § 31

TN Remiss om rapport från samhällsekonomisk
analys, Roma

MHN 2018/445

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter på rapporten
Samhällsekonomisk analys av införandet av vattenskyddsområde med föreskrifter
i Busarveområdet i Roma. Synpunkter framgår under rubriken Bedömning.

Bedömning

Resultaten från simuleringarna i MACRO-DB
Den samhällsekonomiska analysen bygger bland annat på resultat från simuleringar
genomförda i MACRO-DB. Detta för att kunna bedöma och kvantifiera riskerna
förknippade med spridning av bekämpningsmedel inom jordbruket. Det är just
spridning av bekämpningsmedel inom jordbruket man bedömt som den största
risken för påverkan på grundvattenkvaliteten.
För att kunna göra simuleringar i MACRO-DB krävs att det finns tillräckligt med
bakgrundsinformation om den aktuella platsen med information om gröda, vilka
bekämpningsmedel man avser att använda och i vilka doser samt när man planerar
att sprida. Det behövs även information om markbearbetningsmetod, eventuell
dränering samt hur jordprofilen ser ut. För att få så tillförlitliga resultat som möjligt
krävs att bakgrundsinformationen som beskriver platsen är så bra som möjligt.
Man har som del i underlaget till simuleringarna utgått från en växtodlingsplan (vad
som odlades i det föreslagna vattenskyddsområdet 2014). I växtodlingsplanen
framgår vilka grödor som odlas samt vilka bekämpningsmedel (dos, tidpunkt för
spridning, antal spridningstillfällen m.m.) som man avser att behandla med.
Underlaget till simuleringarna bygger även på markegenskaper hämtade från
jordartskartan samt ungefärliga uppgifter om matjordens mullhalt. Den för samtliga
simuleringar använda markprofilen har ett innehåll av cirka 47 % lera, 27 % silt och
27 % sand samt 2,6 % organiskt kol (motsvarar en mullhalt på 3-6 %). Med de
förvalda markegenskaperna erhålls en hydrologisk klass som innebär ett långsamt
genomsläppligt modermaterial med flöde till både yt- och grundvatten. Det är rimligt
att anta att det finns variationer i skyddsområdet (eller tillrinningsområdet), med
markförutsättningar som innebär både högre och lägre benägenhet för
bekämpningsmedel att läcka till grundvatten än den i programmet valda hydrologiska
klassen.
Resultaten från simuleringarna visar på att vissa aktiva substanser (verksamt ämne i
bekämpningsmedel) riskerar att läcka till grundvatten i halter över 0,1 mikrogram per
liter (Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten). Antagandet i
simuleringsmodellen bygger på att all mark (även sådan mark som inte är
jordbruksmark), alternativt all jordbruksmark (49%), i hela tillrinningsområdet
behandlas varje år med samtliga bekämpningsmedel för de grödor som odlas, vilket i
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praktiken innebär en överskattad risk. Det är företrädesvis potatis och rödbeta som
ger upphov till störst läckage om man antar att all jordbruksmark i
tillrinningsområdet behandlas varje år. En jord med ett så högt innehåll av lera (47
%), som man använt för simuleringarna, är inte optimal att odla potatis på. Det är
troligt att de marker inom det föreslagna skyddsområdet där det odlas potatis
antingen har en högre mullhalt och eller högre inslag av sand. Detta innebär att de
genomförda simuleringarna (för potatis och rödbeta) troligen är missvisande. Om
man odlar på områden med högre mullhalt kommer läckaget troligtvis vara lägre
(mullhaltens betydelse för att reducera risken för läckage till grundvatten har
konstaterats i rapporten) och är det istället sandjordar finns risk för en snabbare
transport av bekämpningsmedel till grundvatten.
Tillsynsmyndighetens reglering
Då författarna, vid framtagandet av rapporten, inte har haft kännedom om hur
tillståndsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) kommer att bedöma
tillståndsansökningar har man utgått från två olika scenarier (strikt reglering och
anpassad reglering). Strikt reglering innebär att bekämpningsmedel endast kan
användas i ytterst begränsad omfattning eller snarare inte alls och anpassad reglering
innebär färre restriktioner och endast de bekämpningsmedel som bedöms ha stor risk
för att läcka till grundvatten över gränsvärdet inte tillåts användas. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer att den anpassade regleringen stämmer bäst överens
med hur ansökningar om tillstånd behandlas. Att i samband med simuleringar i
MACRO-DB ta hänsyn till andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet då dessa är
kända, är rimligt för att kunna bedöma risken för ett eventuellt läckage till
grundvatten, vilket då bäst skulle motsvara den anpassade regleringen. Man bör även,
i samband med en tillståndsansökan, kunna ta hänsyn till behandlingsfrekvensen (hur
ofta en gröda återkommer och behandlas med aktuellt bekämpningsmedel), vilket i
sådana fall skulle innebära en mindre reglering än den anpassade regleringen.
Det framgår av resultaten från simuleringarna att det endast är en aktiv substans
(behandling på rödbeta) som riskerar att läcka till grundvatten över 0,1 mikrogram
per liter om man beaktar andelen jordbruksmark (49%) samt behandlingsfrekvens
(vart femte år i fallet med rödbeta). Eftersom markförutsättningarna där man odlar
rödbeta möjligen inte överensstämmer med de man använt sig av för simuleringarna,
är det dock svårt att säga om det finns någon risk för läckage eller inte.
Samhällsekonomisk värdering av effekter
Man har identifierat hantering av bekämpningsmedel, inom jord- och skogsbruket,
som den största riskkällan för påverkan på grundvattnet. I den samhällsekonomiska
analysen har man identifierat och uppskattat negativa konsekvenser (kostnader) för
olika verksamheter och markanvändning till följd av införandet av
vattenskyddsområdet och dess föreskrifter. De negativa effekter (kostnader) som
man har värderat är kopplade till påverkan på jordbruksproduktionen. Det är
intäktsförluster till följd av minskad produktion som i sin tur är en följd av att man
inte kan använda bekämpningsmedel, som utgör den stora kostanden. Kostnaden har
beräknats till 84 Mkr om ett scenario med strikt reglering och 51 Mkr om ett scenario
med anpassad reglering. Man har i scenariot med strikt reglering utgått från att
skördebortfall motsvarande skillnaden mot en ekologisk produktion (30 %). I en
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ekologisk produktion kan det finnas andra restriktioner än bekämpningsmedel som
kan ha påverkan på skördebortfallet, exempelvis att man inte använder någon
konstgödning, som bör vägas in i analysen.
Anpassad reglering innebär inte ett totalt förbud mot att använda
bekämpningsmedel, utan endast att de bekämpningsmedel som riskerar att läcka till
grundvatten inte får användas. Det skulle innebära att tre av totalt 15
bekämpningsmedel som angetts för behandling av potatis i växtodlingsplanen inte
skulle kunna användas. Det bör vägas in i analysen att det möjligen kan finnas andra
alternativa bekämpningsmedel med samma effekt som skulle kunna användas utan
risk för läckage. Av de ansökningar som behandlats av tillståndsmyndigheten, i andra
vattenskyddsområden, är uppfattningen att det endast är i ett fåtal fall där man
förbjuder användning av ett specifikt bekämpningsmedel. I de flesta fall har man då
bytt till ett annat bekämpningsmedel som ger likande effekt och har då men kunnat
odla avsedd gröda. Om detta bidragit till inkomstbortfall är dock inte känt.
Då resultaten av simuleringarna visar på risk för läckage till grundvatten, framför allt
från potatis och rödbeta, samt att den ekonomiska analysen till stor del bygger på ett
skördebortfall för potatis (cirka 40 % av det totala inkomstbortfallet för
växtodlingen) innebär det en stor osäkerhet i analysen. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer resultaten från simuleringarna som osäkra och att
kvantifiera kostnader till följd av att ett fåtal bekämpningsmedel inte kan användas på
dessa grödor blir då i sin tur missvisande. Högre eller lägre värden på mullhalten eller
andelen sand i jordprofilen, än de som använts vid simuleringarna, kan således ha
stor påverkan på utfallet av risken för läckage till grundvatten.
Den ekonomiska analysen för lantbruket bygger till stor del på tänkbara restriktioner
för spridning av bekämpningsmedel, som i sin tur bygger på simuleringar gjorda i
MACRO-DB. Som framgår av tidigare resonemang finns det en del osäkerheter
kopplade till simuleringarna (framförallt markegenskaperna) som gör att analysen blir
svårtolkad och osäker.
Enligt analysen är vattenskyddsområdet motiverat om reglering av verksamheter
inom området är i nivå med det anpassade scenariot eller mindre. Då det finns många
osäkerheter förknippade med den samhällsekonomiska analysen, vilket också
redogjorts av författarna i rapporten, är det svårt att få en tillförlitlig bild av
kostnadsbilden för lantbruket.
Beslutsunderlag
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Tekniska nämnden

Redovisning av reviderad ansökan om vattenskyddsområde
och föreskrifter för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt samt
samrådsredogörelse
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar:
-

-

Att uppdaterad ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsks kommunala ytvattentäkt kan gå vidare till samråd med de
ytterligare nya fastighetsägare som omfattas av viss utvidgning samt
fastighetsägare som får omfattande förändring.
Att nämnda ansökan samt samrådsredogörelsen delges till berörda samt att
möjlighet lämnas för eventuella ytterligare synpunkter.

Sammanfattning

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt
innehållande skyddsområde och föreskrifter togs fram av AkvaNovum AB med stöd
av advokatfirman Åberg & Co under 2014/2015. Efter informations- och dialogmöte
reviderades ansökan. Samråd utfördes under 2016. Under 2017 utfördes en
riskbedömning av bete intill Bästeträsk av Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA). Under 2017/2018 har en samrådsredogörelse tagits fram och med anledning
av synpunkter som har framkommit i samrådet har ansökan reviderats ytterligare. I
början av samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna
samt i skyddsområdets utbredning.
Bedömning

Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts och bemötts i
samrådsredogörelsen. Skäl har funnits att utföra ytterligare en utredning
(riskbedömning av bete intill Bästeträsk). Resultat från denna har medfört att
föreskrift har ändrats. Inkomna synpunkter har även föranlett andra mindre
ändringar av föreskrifterna samt av skyddsområdets utbredning. Eftersom det något
utvidgade skyddsområdet i norr, samt ändringar p g a justering mot ny
avrinningsområdeskarta berör några nya fastigheter behöver samråd av ansökan ske
även med dessa fastighetsägare. Samråd bör även ske med några fastighetsägare som
berörs av omfattande förändring (större del av fastighet inom skyddsområde). Se
vidare i samrådsredogörelsen.
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Samrådsredogörelse samt reviderad ansökan bör delges till berörda och möjlighet
lämnas för eventuella ytterligare synpunkter. Detta görs lämpligen genom att:
Publicera reviderad ansökan på regionens hemsida
www.gotland.se/vattenskydd
-

Kungörelse

samrådet.

Utskick till berörda som har haft synpunkter på ansökan under

Beslutsunderlag
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Samrådsredogörelse 2018-04-30
Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk 2018-04-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
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Dnr
2015/1147

Dnr TN 2015/1147
2018-04-30

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
Tekniska nämnden har i beslut 2013-10-29 angett prioritering av vilka vattentäkter som behöver skyddas.
Processen med införande av vattenskyddsområde vid Bäste träsk inleddes av TKF med ett informations- och
dialogmöte torsdagen den 28 maj 2015 där förslag till ansökan (version 1.2, 2015-05-18) presenterades
översiktligt och en öppen dialog hölls med de ca 40 deltagarna på mötet. Inbjudan till dialogen skickades ut
den 12 maj 2015 till samtliga kända fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde. En annons infördes
likaså om mötet i lokalpressen (GT, GA) den 20 maj 2015. Anteckningar efter informations- och dialogmöte
följer i Bilaga 1 efter samrådsredogörelsen.
Synpunkter som framkom på mötet föranledde en revidering av förslag till ansökan. I det reviderade
förslaget har det primära skyddsområdet blivit större efter det att ny information tillförts om högvattennivåer
och våtmarker kring Bästeträsk. Det förändrade förslaget har under hösten 2015 diskuterats i Tekniska
nämnden eftersom även prövning av ny kalktäktsverksamhet pågår inom föreslaget vattenskyddsområde.
Tekniska nämnden beslutade 2016-01-20 att ge teknikförvaltningen fortsatt uppdrag att så snart som möjligt
färdigställa ansökan så att formellt samråd kan påbörjas.
Vid tekniska nämndens möte den 23 mars 2016 presenterades en reviderad ansökan med de ändringar som
har gjorts av primär skyddszon samt förändringar i föreskrifter. Tekniska nämnden beslutade att samråd och
kommunicering kunde påbörjas i april 2016. Nämnden beslutade även att informations- och dialogmöten
skulle hållas under samrådstiden.
2016-04-04 påbörjades samråd med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, MHN (här ingår även förebyggande räddningstjänst) och BN. Samråd påbörjades även
samma dag med: LRF Gotland, Naturskyddsföreningen Gotland, Gotlands Botaniska förening, Norra Gotlands
vattenråd och Föreningen Bevara Ojnareskogen. Tid för att lämna synpunkter sattes till den 23 maj 2016.
Samtliga ägare (ca 55 fastigheter och ca 65 fastighetsägare) har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Föreläggande om att yttra sig skickades ut den 4 april 2016 med tid att komma in med yttrande till den 23
maj 2015. Fastighetsägarna förelades även att komma in med uppgifter om eventuella innehavare av
särskild rätt till marken. Efter hand som kännedom har fåtts om innehavare av särskild rätt har även dessa
förelagts om att yttra sig (31 stycken).
Tisdagen den 19 april hölls ett informations- och dialogmöte som var riktat till politiker, myndigheter,
föreningar mm. Onsdagen den 20 april hölls ett informations- och dialogmöte som var riktat till
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fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt. Anteckningar efter mötena följer i Bilaga 2 och 3 efter
samrådsredogörelsen.
Med anledning av inkomna synpunkter har teknikförvaltningen (TKF) funnit skäl att utföra ytterligare
utredningar som underlag för ansökan. På uppdrag av regionen har Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) utfört en riskbedömning av bete intill Bästeträsk, som färdigställdes den 2 maj 2017. Av rapporten
framgår att sannolikheten för att djur på bete utsöndrar smittämne mycket låg till låg, att sannolikheten att
utsöndrade infektiösa smittämnen når vattentäkten är mycket låg och att sannolikheten att smittämnen som
når vattentäkten transporteras till råvattenintaget i infektiöst skick är låg. Utöver betande djur finns andra
källor till fekal förorening kring Bästeträsk (avlopp, bad, vilda djur). Vattnet från Bästeträsk, i likhet med
andra ytvatten, kan därför inte förväntas vara fritt från kontamination trots begränsning av bete. En rening
är alltid nödvändig innan konsumtion. Vissa scenarier är enligt SVA förknippade med en högre risknivå, t.ex.
intensivt bete nära råvattenintaget eller på strandnära områden med berg i dagen eller tunt jordlager, i
samband med stor nederbördsmängd som kan ge ytavrinning samt ökat flöde i vattendragen, främst i
kombination med stark vind i riktning mot råvattenintaget. Om den risk betet utgör är acceptabel bör
snarare utvärderas i förhållande till den nytta betet innebär. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskriften om bete så att det istället för förbud mot bete införs tillståndsplikt inom
primär zon och anmälningsplikt inom sekundär skyddszon.
Teknikförvaltningen (TKF) har även gjort vissa andra revideringar av föreslagna vattenskyddsföreskrifter för
Bästeträsk. Nedan följer ändringarna och dessa jämförs med förslag i ansökan, version 2.1, 2016-02-19.
Även förslag till vattenskyddsområde har ändrats i viss mån vilket framgår av karta nedan. Slutligen följer en
sammanställning av samtliga synpunkter som har kommit in i det skriftliga samrådet samt TKF:s bemötande
av dessa. I sammanställningen framgår även de justeringar av ansökan som har gjorts.

FÖRSLAG TILL REVIDERADE VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BÄSTETRÄSK
YTVATTENTÄKT
Förslag till föreskrifter 2016-02-19

Ändringar efter samråd

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av en begravningsplats.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara
en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan
bearbetning än den bearbetning som är normal i
industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som
är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte
strider mot lag eller annan författning.

Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara
en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan
bearbetning än den bearbetning som är normal i
industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som
är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte
strider mot lag eller annan författning.
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GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling,
transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling,
transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt
som syftar till att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer, däribland virus,
förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas
vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i första
stycket, om de inte genom särskild benämning eller
på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.

Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt
som syftar till att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer, däribland virus,
förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas
vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i första
stycket, om de inte genom särskild benämning eller
på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.

Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för
hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av stam eller ett
rotsystem i taget om den använda metoden har
sådan precision att hela volymen använt
bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke
avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda
objektet och endast täcker eller berör en begränsad
del av objektet, t.ex. fickning eller pensling och
avstrykning.

Punktbehandling:

Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan
på utstakat område för mer omfattande ingrepp i
mark än för grundläggning av enskild villa.
Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete,
vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större
schaktningsarbeten.

Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan
på utstakat område för mer omfattande ingrepp i
mark än för grundläggning av enskild villa.
Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete,
vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större
schaktningsarbeten.

Bekämpning eller behandling av stam eller ett
rotsystem i taget om den använda metoden har
sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd
spridning, kan appliceras på det avsedda objektet
och endast täcker eller berör en begränsad del av
objektet, t.ex. fickning eller pensling och avstrykning.

Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller
material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande
plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande
dike, i avvaktan på plantering.

Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande
plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande
dike, i avvaktan på plantering.

Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och
slam.

Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel,
slam och andra gödselmedel.
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Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara
uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som
yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning.

Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara
uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som
yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig
för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonen.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig
för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonen.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders uppvärmning,
kräver tillstånd. Drivmedel i fordon och mobila
arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders uppvärmning,
kräver tillstånd. Drivmedel i fordon och mobila
arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.

Uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig
verksamhet är förbjuden.

Uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig
verksamhet är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter
kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att försörja
byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i
fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet, kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för att försörja byggnaders
uppvärmning samt för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det i stället krävs tillstånd.

Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det i stället krävs tillstånd.

Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel
kräver tillstånd med undantag för
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det - med undantag för punktsanering - i
stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med

Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur kräver inte
tillstånd.
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Yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur
kräver anmälan.

kemiska bekämpningsmedel under förutsättning
att plantorna inte vattenslås.

Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel kräver inte tillstånd. Sådana
plantor får inte vattenslås.

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid läckage.

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.
6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan
omfattning och på sådant sätt att yt- eller grundvatten inte förorenas.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan
omfattning och på sådant sätt att yt- eller grundvatten inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av
djur samt plöjning

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av
djur samt plöjning

Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden.
Med spridning avses inte den gödsel som djuren
själva tillför marken vid betesgång.

Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden.
Med spridning avses inte den gödsel som djuren
själva tillför marken vid betesgång.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden.

Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.

Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.

Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage
samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage
samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

Bete inom 20 m från Bästeträsk är förbjudet.
Hållande (inklusive bete) av djur, med undantag för
sällskapsdjur, kräver tillstånd.

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för
sällskapsdjur, kräver tillstånd.

Plöjning på ett sådant sätt att direktavledning av
ytvatten till ytvattendrag sker är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver
tillstånd. Ny gödselanläggning kräver tillstånd.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver
tillstånd. Ny gödselanläggning kräver tillstånd.
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Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.

Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.

Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring
av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring
av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

Hållande (inklusive bete) av djur, med undantag för
sällskapsdjur, kräver anmälan.

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för
sällskapsdjur, kräver anmälan.

Plöjning på ett sådant sätt att direktavledning av
ytvatten till ytvattendrag sker är förbjuden.
8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt
GROT-upplag är förbjudet.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt
GROT-upplag är förbjudet. Upplag som är mindre
än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än
tre månader omfattas inte av förbudet förutsatt
att upplaget inte sker på grusytor och att
skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30
meter.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
och GROT-upplag under kortare tid än 12 månader
är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver
tillstånd. Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet
oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar,
timmer eller flis förbjudet.

Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
och GROT-upplag under kortare tid än 12 månader
är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver
tillstånd. Uppläggning på tät yta under tak är dock
tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark,
stubbar, timmer eller flis förbjudet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.

9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.

9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.

Nya upplag av avfall är förbjudet.

Nya upplag av avfall är förbjudet.
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Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.

Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med
undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet.

Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med
undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet.

Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för
upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.

Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12
månader, med undantag för upplag av snö från
trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver
tillstånd.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver anmälan.

Spridning av vägsalt kräver anmälan.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter
kräver tillstånd.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter
kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter
kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter
kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i
den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i
den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
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kraft. Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.

kraft. Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft. Befintlig anläggning för utvinning
eller lagring av värme eller kyla i jord kräver
tillstånd för det fall anläggningen ska utvidgas eller
ändra omfattning på annat sätt.

Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas
i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
kraft. Befintlig anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla i jord kräver tillstånd för
det fall anläggningen ska utvidgas eller ändra
omfattning på annat sätt.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- och grundvatten.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och
vattendrag är förbjuden.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och
vattendrag är förbjuden.

Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö
eller vattendrag är förbjuden.

Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö
eller vattendrag är förbjuden.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras
särskilt i dessa föreskrifter och för vilken gäller
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9
kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken
eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras
särskilt i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken
eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
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författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.
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Förslag till skyddsområde 2016-02-19

Förslag till skyddsområde efter samråd
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Följande fastigheter tillkommer eller får en stor förändring i norra delen:

Fleringe Smiss 1:2 stor ändring
Fleringe Smiss 1:5 Gotlands kommun
Fleringe Smiss 1:8
Fleringe Smiss 1:9 Gotlands kommun stor ändring
Fleringe Smiss 1:10
Fleringe Smiss 1:11 stor ändring
Fleringe Smiss 1:12
Fleringe Smiss 1:13
Fleringe Smiss 1:19 stor ändring

Ny dragning (lila linje) av sekundär zon som medför att fler fastighet berörs i norra delen (mellan lila
linje och blåstreckat område).
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Följande fastighet tillkommer i västra delen:

Fleringe Skymnings 1:13, del av fastighet

Följande fastigheter tillkommer i sydvästra delen:

Fleringe Skymnings 1:27, tangerar fastighet
Fleringe Skymnings 1:42, tangerar fastighet
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1. Myndighet
Länsstyrelsen i Gotlands län 2016-06-02
1) Länsstyrelsen välkomnar Region Gotlands satsning på arbete med vattenskyddsområden.
Inrättande av vattenskyddsområden är en av de
viktigaste åtgärderna för kvaliteten på dricksvattnet. Det är särskilt viktigt på Gotland, med de
problem som finns kring dricksvattnets kvantitet
och kvalitet, att prioritera dricksvattnet och skydda
de vattentäkter som används idag. Skulle någon av
de kommunala vattentäkterna plötsligt påverkas
negativt kan konsekvenserna för Gotland bli stora.
2) Synpunkter på föreskrift, § 7 Växtnäringsämnen,
ensilage och hållande av djur samt plöjning:
Förbud föreslås mot bete i strandkanten för att
minimera riskerna för påverkan av sjukdomsalstrande organismer som kan förekomma i avföringen
hos infekterade djur och människor. Bästeträsk
med omgivningar har unika naturvärden och sjön
ingår i sin helhet i naturreservatet och Natura
2000-området Bästeträsk.
Förbud mot bete inom 20 m från strandlinjen
kommer att strida både mot naturreservatets syfte
och förhindra den skötsel som krävs för att upprätta en gynnsam bevarandestatus för Natura 2000områdets utpekade arter och naturtyper.
Innan det går att pröva frågan om
vattenskyddsföreskrift med förbud mot bete, krävs
att frågan prövas gentemot de naturskydd som
finns i området. Syftet med naturreservatet är bl.a.
att ”säkra fortsatt hävd av de betesmarker som
ingår i reservatet för att därmed gynna och bevara
områdets natur- och kulturvärden.” Den föreslagna
föreskriften § 7 medför att syftet med reservatet
inte kan uppnås. Det finns inget som hindrar att ett
beslut om vattenskyddsområde strider mot syftet i
ett naturreservat, Länsstyrelsen anser dock att det
inte är lämpligt med motstridiga beslut. Då föreskrifterna för vattenskyddsområdet inte får sträckas
längre än vad som krävs för att uppnå syftet med
skyddes bör det övervägas om föreskriften är nödvändig och då beakta reservatet syfte och konsekvenserna.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) TKF har samma uppfattning.

2) Ett förbud mot bete bedöms inte strida mot
föreskrifterna i naturreservatet. Däremot kan
vattenskyddsföreskrifterna komma att strida mot
syftet med naturreservatet. Som länsstyrelsen anför
är det möjligt under förutsättning att föreskrifterna
inte sträcker sig längre än vad som krävs för att
uppnå syftet med vattenskyddsområdet.
För att bedöma behovet av ett förbud mot strandnära bete har SVA (Statens Veterinärmedicinska
Anstalt) gjort en riskbedömning av bete med olika
djurslag kring Bästeträsk.
SVA bedömer att 1) sannolikheten för att djur på
bete utsöndrar smittämne är mycket låg till låg och
att 2) sannolikheten för att utsöndrade ämnen når
vattentäkten är mycket låg samt att 3) sannolikheten att smittämnen som når vattentäkten
transporteras till råvattenintaget i infektiöst skick är
låg. Vidare anser SVA att rimligheten i att förbjuda
bete på ett visst avstånd från strandkanten är
tveksam då sannolikheten är låg och för att det
finns andra källor till fekal kontamination (avlopp,
badplats, vilda djur). En mikrobiologisk förorening
är reversibel och försvinner förr eller senare. SVA
menar att förbud är motiverat när det är fråga om
icke-reversibla förändringar. Bete för nöt kan dock
innebära högre risk då nöt uppehåller sig mer i
vatten än får och häst.
I primär zon bedömer SVA att tillståndsplikt skulle
kunna vara motiverat eftersom det i vissa scenarier
finns en förhållandevis hög risk för smittspridning.
Genom tillståndsplikt finns möjlighet att ange villkor
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Länsstyrelsen gör bedömningen att ett beslut om
vattenskyddsområde som förhindrar den skötsel
som behövs i Natura 2000 området är en åtgärd
som kräver tillstånd enligt 7 kapitlet § 28a miljöbalken. Frågan behöver prövas och tillstånd söks
hos länsstyrelsen.

för verksamheten som minskar riskerna (t.ex. begränsning av antal djur, djurslag och ålderskategori). Främst kan det bli aktuellt med restriktioner
för bete med nöt. Restriktioner kan även behövas
p.g.a. nya sjukdomsalstrande organismer som vi
inte känner till idag.
I sekundär zon bedöms sannolikheten för förorening som liten, men SVA bedömer att anmälningsplikt är lämpligt för att ha god kännedom om var
det vistas djur.
Mot bakgrund av SVA:s riskbedömning samt att
TKF anser att säkerheten i dricksvattenverket i
Fårösund är hög ändras föreskriften så att förbudet
mot strandnära bete ersätts med tillståndsplikt för
bete inom primär skyddszon och anmälningsplikt
inom sekundär zon kvarstår.
TKF delar inte länsstyrelsens bedömning att ett
beslut om vattenskyddsområde skulle vara en
åtgärd i den mening som anges i 7 kap. 28a §
miljöbalken. TKF anser att vidta åtgärder har
samma innebörd som vidta en åtgärd i 2 kap.
miljöbalken. Som framgår av förarbetena (prop.
2000/01:11 s. 40-42) är det precis som i 2 kap.
fråga om konkreta åtgärder och verksamheter som
planeras och vidtas. Vad gäller hänsynen till
bevarandeplanen för Natura 2000-området får
göras en avvägning mellan behovet av förskriften
och den skötsel som behövs i Natura 2000området.

3) Synpunkter på föreskrift, § 8 Bark, timmer,
stubbar, flis och GROT-upplag:
Förtydligande bör ske av vad som räknas som
upplag. En definition av upplag bör beskrivas som
tillåter pågående arbete i skog och mark med
tillfälliga timmerupplag och andra organiska upplag
innan de skotas ut eller bränns på plats. Åtgärder
såsom plockhuggning och röjning behöver göras
inom primär skyddszon för att uppfylla syftet med
naturreservatet och för att upprätthålla gynnsamt
tillstånd för de ingående arterna och naturtyperna.
4) Synpunkter på föreskrift § 12 Täktverksamhet,

schaktnings- och anläggningsarbeten:
Bergtäkternas vattenhantering riskerar att medföra
minskad tillrinning till nedströms belägna områden
och vattensystem. Länsstyrelsen anser därför att

3) Med anledning av länsstyrelsens synpunkter har
TKF gjort följande tillägg i föreskriften:
Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och
lagras kortare tid än tre månader omfattas inte av
förbudet förutsatt att upplaget inte sker på grusytor
och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst
30 meter.

4) TKF anser att de kommersiella bergtäkterna som
planeras inom vattenskyddsområdet har varit under
tillståndsprövning under lång tid. Materialtäkt är en
sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken och som skulle omfattas av undantaget från
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det i området finns ett högt skyddsbehov och ser
ingen anledning till att frångå Naturvårdsverkets
allmänna råd om förbud till materialtäkter inom inre
skyddszon.

tillstånd av miljönämnden enligt 17 § i föreslagna
vattenskyddsföreskrifter. TKF anser att det är fullt
tillräckligt med den ingående prövning av verksamheterna enligt kap 9 och 11 miljöbalken som sker
vid länsstyrelse resp. domstol och att det inte finns
behov av ytterligare prövning enligt vattenskyddsföreskrifterna.
De bergtäkter som nu är föremål för prövning
kommer att förändra vattenförhållandena inom
området för en mycket lång tid framöver. Täkterna
kommer inte påverka den mängd vatten som tillförs
området genom nederbörd. Det är således samma
mängd vatten som kommer i omlopp oavsett om
bergtäkterna kommer till stånd eller inte. Mängden
vatten varierar dock naturligt från år till år. De
planerade bergtäkterna ligger helt respektive delvis
inom tillrinningsområdet till Bästeträsk. Det har
ingen betydelse om täkterna ligger inom primär
eller sekundär zon avseende förändringen i tillrinningen.
De planer som täktbolagen har för vatten, både
nederbördsvatten och inträngande grundvatten,
som kommer till respektive brott, är att leda detta
till Bästeträsk. Vattenmängden som leds bort
kommer att reduceras något p.g.a. av ökad
avdunstning och bortpumpning av rejektvatten från
behandlingsanläggningen men å andra sidan
kommer det ske ett ökat tillskott p.g.a.
grundvatteninträngning. Bästeträsk kommer under
brytperioden således inte få minskad tillrinning utan
kommer få ungefär samma mängd vatten som
innan eventuell brytning räknat på årsbasis.
Tillrinningen kan dock komma att förändras under
året med mer vatten vintertid och mindre vatten
sommartid. Med mycket vatten vintertid kommer
man med stor sannolikhet säkerställa att Bästeträsk
varje år når dämningsgränsen och att man möter
sommarperioden, som innebär ringa eller mycket
liten tillrinning, med ett välfyllt vattenmagasin.
Nackdelen med ökad tillrinning vintertid är att man
reducerar en redan låg tillrinning till Bästeträsk
sommartid.
Under uppfyllnadsfasen, dvs när brytning av kalksten har upphört, kommer tillrinningen till Bäste
träsk att minska. Det är fortfarande samma mängd
nederbördsvatten som faller över området men
avrinningen från området genom Arån kommer att
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minska. Det sker således en magasinering av vatten
inom Bästeträsks avrinningsområde genom uppfyllnad av de utbrutna kalkstensbrotten.
En minskad tillrinning till Bästeträsk är absolut inte
önskvärd. Det finns dock möjlighet till att i kritiska
lägen eller mer kontinuerligt pumpa vatten från
brotten till Bästeträsk och på så sätt reducera eller
helt eliminera negativa effekter. Det finns däremot
risk att dessa åtgärder blir mer eller mindre kontinuerliga under lång tid men att de också kan medföra positiva effekter på sjöns vattenhushållning.
Detta förutsätter dock att det är acceptabelt med
stora fluktuationer av vattenstånden i brotten.
Eventuella föroreningar som hamnar i brottet sprids
inte eftersom det finns en inåtriktad gradient till
kalkstensbrottet. Jämför man med en grustäkt som
bedrivs ovan grundvattennivån kan förorening i
dessa täkter spridas ned till grundvattnet för vidare
transport. Det är således en stor skillnad mellan
dessa täktverksamheter. Det är alltså enklare att ta
hand om eventuella föroreningar i kalkstensbrott
där brytning sker under grundvattennivån.
Bortledning av vatten från kalkstensbrotten är s.k.
vattenverksamhet och prövas av mark och miljödomstolen. Region Gotland har i tillståndsprocessen
tillstyrkt de båda bolagens ansökningar endast
under förutsättning att verksamheterna inte påverkar Bästeträsk negativt såväl när det gäller kvalitet
som kvantitet.
Om ett beslut om vattenskyddsområde med
föreskrifter om åtgärder och inskränkningar innebär
att pågående markanvändning inom berörd del av
en fastighet avsevärt försvåras har fastighetsägaren
rätt till ersättning enligt 31 kap 4 § miljöbalken. Ett
förbud mot materialtäkt i primär skyddszon skulle
innebära risk att fastighetsägare riktar
ersättningsanspråk mot regionen på grund av
beslutet om inrättande av vattenskyddsområde.
TKF anser att det inte finns skäl till att ändra
föreslagen föreskrift utifrån Regionens
ställningstagande avseende kalkbrottens tillstånd
dvs att brotten endast tillstyrks under förutsättning
att verksamheterna inte påverkar Bästeträsk
negativt och att inskränkningar i pågående
markanvändning kan medföra ersättningskrav.
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5) Synpunkter på risk med väg 690:
På den nordvästra sidan går vägen mycket nära
sjön. En olycka med spill/utsläpp kan påverka sjön
och vattenuttaget negativt. Länsstyrelsen bedömer
att det på platsen är viktigt med skyddsräcken och
skyltning om vattenskyddsområde.

5) TKF är av samma uppfattning. Trafikverket har
tillskrivits om behovet av skyddsräcken. Trafikverket har i skrivelse 2017-01-23 angett att en nationell kartläggning av grundvattenförekomster har
gjorts där ett antal förekomster har riskklassats.
Dessa förekomster har högsta prioritet att åtgärdas.
En nationell kartläggning av ytvattenförekomster är
också under framtagande men är ännu inte klar.
Trafikverket ber om att få återkomma om vilka
åtgärder som kommer att genomföras och när det
kan ske.
Skyltar om vattenskyddsområde kommer att sättas
upp så snart beslut om vattenskyddsområde är
taget.

6) Behov av riskanalys:
Riskanalys bör göras med en bedömning av hur
stor smittorisk betet utgör i förhållande till andra
påverkanskällor och därmed också av betydelse för
skäligheten att belägga just den markanvändningen
med restriktioner.

6) Se punkt 2 ovan.

Riskanalysen bör bl.a. omfatta analys av hur en
smitta av sjön skulle påverka dricksvattenkvalitén
efter rening samt en analys över hur den mikrobiella belastningen ser ut. Det behöver också göras
en riskanalys för vilken smittspridning till vattnet
som betesdjuren utgör, både i sig själva men också
i förhållande till övriga spridningskällor som inte
regleras. Riskanalysen bör också inkludera olika
riskscenarier för olika djurslag och åldersgrupper.
7) Beskrivning av alternativa skötselmetoder samt
behov av åtgärder vid betesförbud:
- Stängsling krävs längs med 12,7 km strandlinje.
Schablonkostnad enligt Jordbruksverket 640 kr/m.
Löpande underhåll av stängslet därefter.
- Vattenförsörjning för djuren kan inte längre ske
direkt från Bästeträsk utan vatten måste köras ut
vilket innebär en ökad kostnad.
- Slåtter kan i vissa fall och i vissa marker ersätta
bete. Ersättning utgår från Jordbruksverket (4500
kr/h eller 7000 kr/h vid lieslåtter).
- Bränning kan i vissa fall ersätta bete. Bränning är
en dyr och arbetskrävande skötselmetod som dessutom kräver optimala förhållanden i väder, vind och
mark. En fördel är att det inte behöver ske varje år.

7) TKF har tagit del av informationen. TKF har med
utförd riskanalys som grund ändrat förbudet mot
strandnära bete i primär skyddszon till
tillståndsplikt, se punkt 2 ovan.
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- Mark som inte betas får inte heller någon betingsersättning i form av EU-stöd vilket innebär att
inkomstbortfall för djurhållaren.

Följande synpunkter gäller information om naturskydd och riksintressen i ansökan:

8-20) Ändringar har utförts enligt länsstyrelsens
förslag.

8) Sid 24 längst ner: Det är med stöd av 8 och 10
§§ i NVL som länsstyrelsen meddelade nedan
angivna föreskrifter för reservatet.
9) Sid 25, sista punkten. ”Vid fiske med nät får
sammanlagt högst tre (3)…”
10) Sid 25: Det bör tilläggas att förvaltaren utan
hinder av föreskrifterna får utföra de skötselåtgärder som anges i bifogad skötselplan. Eventuellt bör
även föreskrifterna enligt 9§ NVL tas med i texten.
De andra föreskrifterna blir delvis inkompletta utan
denna information.
11) Sid 26, föreskrifterna enligt 10§ NVL: en föreskrift har uteslutits i texten; ”göra upp öppen eld.
Medhavd grill får dock användas.” Vidare hör inte
information om 100 meters strandskydd till dessa
föreskrifter, den informationen bör stå i ett separat
stycke.
12) Sid 27, föreskrifter enligt 7:5 MB: en föreskrift
har uteslutits i texten:
”tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt
bekämpningsmedel”.
13) Sid 27, Natura 2000: Stavningen bör vara

Bräntings haid. Första meningen i sista stycket

skulle kunna ändras till ”I slutet av augusti 2015
beslutade regeringen att utvidga Natura 2000området Bästeträsk.” Beslutet var inte enligt det
förslag som länsstyrelsen lämnade till Naturvårdsverket, utan endast enligt den hemställan som
Naturvårdsverket lämnade till regeringen.

14) Sid 28, första stycket: Natura 2000 är ett
nätverk av värdefulla naturområden i hela EU.
(Natura 2000 är i sig inget formellt skydd.) Natura
2000-områden föreslås av Länsstyrelserna och
beslutas av regeringen. Åtgärder eller verksamheter

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
Natura 2000-området kräver tillstånd från läns-

styrelsen.
Länsstyrelsen har även det regionala ansvaret för
att länets Natura 2000-områden har en gynnsam
bevarandestatus för ingående arter och
naturtyper.
15) Sid 28, tredje stycket: Alla Natura 2000-områden ska ha en bevarandeplan vilket de gamla
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Natura 2000-områdena Bräntings haid, Bästeträsk
och Hässleänget har. Kölningsträsk saknar plan, då
det området tillkom senare till nätverket. Det nya,
utvidgade Natura 2000-området Bästeträsk har
ännu ingen bevarandeplan.
16) Sid 28, fjärde stycket: det bör framgå att det är
bevarandeplanen för det gamla Natura 2000-området Bästeträsk som syftas på.
17) Sid 30, stycke 5.3: Denna rubrik borde kunna
ingå i rubrik 5.2.4. Om inte så bör beaktas att
Natura 2000 inte är ett områdesskydd i formell bemärkelse och att det inte längre är planerat, utan
av regeringen beslutat. Det planerade områdesskyddet i Bästeträsk är nationalpark, då Bästeträsk
ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan.
18) Sid 30, stycke 5.3: Figuren visar Naturvårdsverkets hemställan och inte länsstyrelsens förslag, som
även innehöll Trälge. Det var endast Bästeträsks
Natura 2000-område som föreslogs utvidgas och
därmed införliva de andra befintliga Natura 2000områdena i detta.
19) Sid 30, figur 9: Det skulle förtydliga bildens information att ha med en förklaring till de olika
ytorna. De grönstreckade ytorna utgör Naturvårdsverkets hemställan till regeringen om nya Natura
2000-områden som beslutades av regeringen den
31 augusti 2015. Med på bilden syns även Natura
2000-området Stora Vikers och hälften av Sigfride
(som hänger ihop med Bäste träsk).
20) Stycke 5.5: Information om naturreservatet
Gotlandskusten bör inte stå under rubriken riksintressen. Naturreservatet Gotlandskusten är inget
riksintresse, även om det geometriskt sätt liknar
nuvarande riksintresse för friluftsliv. Om det är
detta riksintresse som syftas på bör det framgå i
texten. Hela vattenskyddsområdet är dock riksintresse för naturvård (Bästeträsk med omgivningar). Det finns även riksintressen för mineralutvinning (Rute och Stucks) samt riksintresse för kulturmiljövård (Hau och Fleringebygden).
21) Figur 17: Det kan vara bra att det framgår varifrån informationen om jordbruksmark är hämtad så
det framgår att den inte kan göra anspråk på att
vara heltäckande.
22) Figur 21: Ett relativt stort fastighetsförvärv av
staten saknas i kartan, då fastigheten ännu inte är
reglerad. Länsstyrelsen kan bistå med information
för att ge en korrekt bild av Naturvårdsverkets
fastighetsinnehav.

21) Informationen om jordbruksmark avser jordbruksverkets databas med jordbruksblock från
2017. Figur 26 i ansökan har kompletterats med
detta.
22) Figur 30 i ansökan har reviderats enligt
länsstyrelsens senaste uppgifter.

2. Myndighet

19

SGU 2016-05-17
1) SGU ser mycket positivt på att Regionen tar fram
förslag på vattenskyddsområde för vattentäkten
Bästeträsk. Underlagsmaterialet bör kompletteras
med geologisk och hydrogeologisk data gällande
jordarter – berggrund - och grundvattenförhållanden. Detta eftersom det sker ett stort utbyte mellan
ytvatten och grundvatten inom området.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Underlagsmaterialet har kompletterats med
geologisk och hydrogeologiska data.

2) Då det förekommer karst inom stora delar av
tillrinningsområdet kan det vara så att även grundvatten som bildas utanför ytvattendelaren (nuvarande avgränsning för vattenskyddsområdet) kan
tillföras tillrinningsområdet. Detta kan dessutom ske
med hög transporthastighet. De geologiska förutsättningarna kan därmed vara sådana att gränsdragningen vid behov bör ses över och att Regionen då bör tillföra en tertiär zon till skyddsområdet.

2) I de undersökningar som kalkindustrin har gjort i
samband med ansökningar av nya täkttillstånd har
inget framkommit som tyder på att det finns grundvatten utanför ytvattendelaren som tillförs området.
SGU har inte haft någon erinran mot dessa undersökningar i tillståndsmålen.
Att till fullo verifiera om det finns grundvatten utanför ytvattendelaren som tillförs tillrinningsområdet
längs hela gränsen för ytvattendelaren skulle vara
mycket omfattande eller i det närmaste ogörligt.
Vattenskyddsområdet skall dessutom inte omfatta
mer än tillrinningsområdet och utifrån detta anser
TKF att det inte är befogat att införa en tertiär zon
som sträcker sig utanför ytvattendelaren.

3) SGU anser att nivån på föreskrifterna är rimliga
jämfört med de risker och hot som föreligger. Föreskrifterna kan dock med fördel kompletteras en
tydlig motiveringstext för varje föreskrift då detta är
viktigt för förståelse för restriktioner och kan även
var användbara i tillsyn och tillståndsförfaranden.

3) TKF eftersträvar tydlighet i ansökan och att
syftet med vattenskyddsområdet tydligt framgår.
TKF arbetar även för att detta tydligt ska återspelas
i föreskrifterna varför TKF är av den uppfattningen
att det saknas skäl till införande av särskild motiveringstext.

4. SGU delar regionens bedömning att för det fall
tillståndsmyndigheten finner att en miljöfarlig
verksamhet, såsom kalkbrytning, kan bedrivas utan
risk för vattentäkten och att verksamheten således
får tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken så
är det också rimligt att det räcker med ett tillståndsförfarande för att bedriva sådan verksamhet
inom skyddsområdet.

4) TKF har samma uppfattning.

3. Myndighet
Havs- och vattenmyndigheten 2016-05-26
1) Myndigheten ser positivt på att regionen
intensifierar arbetet med att ta fram
vattenskyddsområden för sina vattentäkter.
Vattenskydds-föreskrifter ska vara tydliga, effektiva
och inte mer omfattande än nödvändigt. Region
Gotland har i många delar tagit fram ett välgrundat

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Se punkt 2 under bemötande av länsstyrelsens
synpunkter.
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beslutsunderlag. Det förslag på förbud mot bete
som föreslås i § 7 måste dock motiveras bättre.
Då två viktiga allmänna intressen står mot varandra
är det viktigt att reda ut om det finns
förutsättningar för samexistens eller om något
intresse måste lämnas företräde före det andra.
I vattenverket i Fårösund behandlas råvattnet
genom 4 beredningssteg för eliminering av
mikroorganismer. Vattenverket har 3 barriärer som
ger ett mycket bra skydd mot parasitära protozoer.
Om det t.ex. finns ett tilltagande problem med
betesdriften, med högre djurtätheter i
tillrinningsområde och oftare förekommande
mikrobiella belastningstoppar på råvattnet kan det
vara motiverat med restriktioner i
markanvändningen inom tillrinningsområdet. För att
kunna göra en bra bedömning av riskerna behövs
dock ett mer ingående beslutsunderlag tas fram
som omfattar:
- En analys av den mikrobiologiska belastningen på
råvattnet, hur belastningen fluktuerar över året och
i förhållande till hydrologiska förutsättningar, t.ex.
kraftigt regn etc.
- Uppgifter om hur stora arealer som betas och
vilka djurslag och djurtätheter som återfinns på
betet
- Åldersfördelning på djur
- Trendanalys utifrån problembilden
Underlaget är särskilt viktigt då förbud mot
strandbete som generellt riskreducerande åtgärd
inom vattenskyddsområden ifrågasätts av de
ledande expertmyndigheterna inom sakområdet.
Det kan dock finnas omständigheter i just
Bästeträsks fall som motiverar reglering av bete,
men då måste riskbilden beskrivas tydligare i
beslutsunderlaget.

4. Myndighet
Skogsstyrelsen 2016-05-23
1) Skrivfel har påtalats på 3 olika platser i texten.
2) Punktlista på sid 50 bör förtydligas med samtliga
sortiment enligt § 8. Detta då t ex GROT-upplag
utgör större risk för utlakning än timmerupplag.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Skrivfel har åtgärdats.
2) Ändring har gjorts enligt förslag.
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3) I anteckningar efter dialogmöte anges att frågan
om bete med visst djurslag kan tillåtas ska
undersökas. Det framgår inte av ansökan om någon
sådan bedömning gjorts och vad som framkom.

5. Myndighet
Statens jordbruksverk 2016-04-08
Statens jordbruksverk meddelar att inga synpunkter
kommer att lämnas i samrådet.

6. Myndighet
Trafikverket 2016-05-20
1) Gränsen för skyddszonerna har på tre ställen
förlagts längs med väg 690. Kartorna som är på en
översiktlig nivå gör att det inte möjligt att se den
exakta gränsen i förhållande till vägen. Om det är
möjligt, utifrån hur avrinningen ser ut, att förlägga
skyddsgränserna utanför vägområdet vore detta
önskvärt.
2) Trafikverket önskar en definition av vad som
avses med upplag av snö. Vid plogning av vägen
bildas en vall av snö längs vägbanan. Vid plogning
av korsningar behöver snö skyfflas undan bredvid
vägen för att inte försämra sikten. Detta förfarande
har Trafikverket behov av att fortsätta med.

7. Myndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-05-13
Myndighet för samhällsskydd och beredskap avstår
från att yttra sig.

8. Myndighet
Naturvårdsverket 2016-04-29
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter.

9. Myndighet
Miljö och hälsoskyddsnämnden 2016-06-07

3) Uppgifter har tagits fram om att parasiter kan
finnas i alla typer av djurspillning varför frågan om
att tillåta bete för vissa djurslag inte längre var
aktuell. En särskild riskanalys har tagits fram för att
belysa både denna fråga och frågeställningar som
har tagits upp av länsstyrelsen och Havs- och
vattenmyndigheten.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Statens jordbruksverk avstår
från att yttra sig.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Avgränsningen har på vissa ställen anpassats till
tydliga gränser, t. ex. vägar. I norr följer gränsen för
den sekundära zonen väg 690 på några ställen. På
dessa ställen ligger vägen inom den sekundära
zonen. Detta kommer att tydliggöras på skyddsområdeskartan.

2) Plogade vallar och uppskyfflade snöhögar är inte
att betrakta som upplag av snö.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap avstår från att yttra sig.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Naturvårdsverket avstår från att
yttra sig.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) ställer sig
bakom regionens ansökan om vattenskyddsområde
och föreskrifter för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt. MHN lämnar följande synpunkter:
1) § 2 (definitioner):
- Definition 1 för punktbehandling bör strykas då
definition 2 är tydlig och tillräcklig.
- Definition saknas för punktsanering i § 5.
- Definition av Växtnäringsmedel bör omfatta fler
gödselmedel än de som är definierade. Vanligen
används ”gödselmedel” för att beskriva olika typer
av gödsel.
2) § 4 (Petroleumprodukter):
Uppställning av mobila bränsletankar och arbetsmaskiner är förbjudna i primär skyddszon. Ingen
reglering finns i sekundär skyddszon. För att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om potentiella
föroreningskällor bör reglering ske via anmälan i
sekundär skyddszon.

1) Justering av definitionerna har skett enligt
lämnade synpunkter med undantag för definition
för punktsanering.
TKF anser att någon definition av ordet punktsanering inte behövs eftersom utrymmet för missförstånd kring vad som är att betrakta som punktsanering bör vara begränsad.

2) I sekundär zon kräver hantering – som omfattar
förvaring – av mer än 50 liter petroleumprodukter
anmälan, vilket innebär att uppställning av mobila
bränsletankar och arbetsmaskiner (som inte är
mobila) redan är anmälningspliktiga om de innehåller mer än 50 liter.
För att ytterligare förtydliga detta kommer följande
tillägg att göras i föreskriften:
”Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter,
även för uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, kräver anmälan.”

3) § 5 (Kemiska bekämpningsmedel):
Skillnad mellan yrkesmässig sanering och
punktsanering av ohyra och skadedjur bör anges.

3) Föreskriften kommer att förtydligas enligt
följande under ”Sekundär skyddszon”:
”Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd med undantag för
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det - med undantag för punktsanering - i stället
krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel under förutsättning att
plantorna inte vattenslås.”

4) § 7 (Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av
djur samt plöjning):
Det är otydligt vad som avses med: ”Plöjning på ett
sådant sätt att direktavledning av ytvatten till
ytvattenavdrag sker är förbjudet”. Förbudet är
överflödigt i primär zon då det redan råder förbud
mot att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen. I sekundär zon föreslås tillstånds- resp.
anmälningsplikt för spridning av växtskyddsmedel

4) TKF delar MHN:s bedömning. Justering av föreskriften kommer att ske på så sätt att ”Plöjning på
ett sådant sätt att direktavledning av ytvatten till
ytvattenavdrag sker är förbjudet” stryks ur föreskriften.
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och växtnäringsämnen varför en bedömning bör
ske i samband med anmälan eller ansökan.
5) § 10 (Upplag av snö eller avfall):
Det saknas en definition för upplag. När upphör
förvaring av avfall att vara ”upplag”? Om förvaring
av avfall sker på en tät yta under tak, är det då att
betrakta som upplag?
Det bör tydliggöras vad som avses med tillfälligt
resp. permanent upplag.

5). En definition för upplag införs enligt följande:

Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller
material på marken.
Det innebär således att annan förvaring av avfall
inte är upplag.
Begreppet ”tillfälligt upplag” har tydliggjorts genom
att i § 10, sekundär skyddszon, lägga till:
Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12
månader, …, kräver tillstånd.
Därmed förstås att upplag under längre tid
betraktas som permanenta upplag. I det fall behov
uppstår av upplag under längre tid än 12 månader
krävs således att dispens beviljas.

6) § 11 (Asfalt, oljegrus och vägsalt):
Upplag bör definieras.

6) Se fråga 5 ovan.

7) § 13 (Energianläggningar och vattenbrunnar):
Även i sekundär skyddszon bör energibrunnar
åläggas med förbud. Av MHN:s anvisningar för
installation av energibrunnar (MHN § 152, 2013)
framgår att energiuttag ur berg eller grundvatten
inte tillåts i vattenskyddsområde eftersom det
föreligger risk för saltvattenuppträngning.

7) Enligt MHN:s anvisningar tillåts inte installation
av energibrunnar inom vattenskyddsområden
eftersom det föreligger risk för
saltvattenuppträngning. Föreskriften har därför
ändrats så att förbud införs för energibrunnar även
i sekundär skyddszon. Detta innebär att regleringen
för primär och sekundär skyddszon blir identisk.

8) § 15 (Annan miljöfarlig verksamhet):
Paragrafen bör tydliggöras på så sätt att det
framgår att förbudet mot ny miljöfarlig verksamhet
inte gäller alla verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken, utan
endast de nya verksamheter som inte prövats eller
anmälts enligt vattenskyddsföreskrifterna.

8) TKF anser att synpunkten är relevant varför
följande förtydligande görs i 15 § Annan miljö-

farlig verksamhet:
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken gäller
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9
kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
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Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, kräver tillstånd.

10. Myndighet
Byggnadsnämnden (BN) 2016-06-15
1) BN är av uppfattningen att behovet av att
skydda vattentäkten som utgörs av sjön Bästeträsk
är både nödvändig och skyndsamt angelägen att få
till stånd. De avvägningar och den hänsyn som i
förslaget är tagen till rådande förhållanden och
andra intressen som har lett fram till den föreslagna
utbredningen av vattenskyddsområdet och
föreslagna föreskriften i huvudsak är rimliga med
hänsyn till vattenskyddsområdets behov. De
restriktioner som förslaget innebär för enskilda
intressen bedöms vara underordnade det allmänna
intresset att säkerställa och skydda den aktuella
vattentäkten.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) TKF har samma uppfattning.

2) BN bedömer att förslaget inte på något nämnvärt sätt hindra någon planerad bebyggelseutveckling i området. Det är snarare så att det föreslagna
vattenskyddsområdet säkerställer både det rådande
behovet av dricksvatten och garanterar behovet för
en fortsatt bebyggelseutveckling på norra Gotland.

2) TKF har samma uppfattning.

3) Synpunkt på kapitel 5:1 Gällande planer:
Det anges inte vad som framgår av
översiktsplanen. Delar av det föreslagna
vattenskyddsområdet är i översiktsplanen utpekade
som område för vindbruk (ingår inte längre i
riksintresse för vindbruk). Till förslaget bör fogas en
bedömning av hur föreslagna föreskrifter kommer
att påverka möjligheten att uppföra vindkraftverk
inom föreslaget vattenskyddsområde eller om det
behöver tas fram särskilda föreskrifter för
vindbruket.

3) TKF bedömer att föreskrifterna inte utgör något
hinder för att uppföra vindkraftverk. Enligt § 4 i
föreskrifterna är det dock anmälnings/tillståndsplikt
för hantering av mer än 50 l petroleumprodukter.

11. Förening/organisation
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LRF Gotland
Något yttrande har inte inkommit från LRF Gotland.

12. Förening/organisation
Naturskyddsföreningen Gotland 2016-05-24
1) Synpunkter på föreskrift, § 9:
Föreskriften bör ändras så att det även krävs
tillstånd för nya infiltrationsanläggningar i den
sekundära zonen. Föreskrifter ska vara utformade
så att de oberoende av annan lagstiftning, som kan
ändras, skyddar vattentäkten och dess
tillrinningsområden.

2) Synpunkter på föreskrift, § 12:
Föreskriften bör ändras så att den följer Naturvårdsverkets allmänna råd så att materialtäkt är
förbjuden inom den primära zonen. Mot bakgrund
mot den påtagliga och faktiska hotbilden mot
vattenkvalité och vattenkvantitet bör även materialtäkter vara förbjudna inom den sekundära zonen.
På så sätt avspeglar föreskrifterna verkliga förhållanden och hotbilder, vilket är syftet med både EU:s
ramdirektiv för vatten och svensk lagstiftning för
skydd av vattentäkter. Därtill bör även husbehovstäkter innefattas av tillståndsprövning.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF noterar att LRF Gotland har avstått från att
yttra sig.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för
att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett
ska anslutas och för anslutning av vattentoalett till
befintlig avloppsanordning. Enligt lokala föreskrifter
på Gotland för att skydda människors hälsa och
miljön (KF 18 aug 2003) gäller tillståndsplikt även
för att inrätta annan avloppsanläggning. Det föreligger således alltid en tillståndsplikt för ny avloppsanläggning inklusive infiltrationsanläggningar. Som
framgår av Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden 2010:5 (5.2) ska dubbelreglering
undvikas. Föreskriften kommer därför inte att
ändras.
2) TKF hänvisar till svaret under punkt 4 i
bemötande av Länsstyrelsens i Gotlands län
synpunkter.
Av samma skäl som anges under punkt 4 i bemötande av Länsstyrelsen i Gotlands län anser TKF att
tillståndsplikt för täkter är tillräcklig i sekundär zon.
Tillståndsplikt gäller för alla täkter, oavsett storlek,
d v s även husbehovstäkter.

Naturskyddsföreningen Gotland vill påminna
sökanden om att det i Naturvårdsverkets råd
(2010:5 Utgåva 1, feb 2011) framgår med all
önskvärd tydlighet att vattenskyddsområden ska
skydda mot såväl tillfälliga som kontinuerliga
föroreningar orsakade av människan samt att

vattenförekomsterna behöver också skyddas mot
sådan markanvändning som på sikt kan påverka
vattenkvaliteten negativt och i värsta fall ge
irreversibla skador. Därtill måste man i
föreskrifterna tydliggöra vad som utifrån
miljöbalken gäller för att säkra vattenförekomsten
och skyddet av den samt så får

försiktighetsprincipen betydelse både vid
myndigheternas utformning av skyddsområde och
föreskrifter, vid tillämpningen av dem och för vilka
krav som kan ställas på en verksamhetsutövare
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med stöd av hänsynsreglerna. Det betyder att en
myndighet inte kan skjuta dessa uppgifter ifrån sig
och anse att deras arbetsuppgifter kan skötas av
annan myndighet vid exempelvis tillståndsprövning
av miljöfarliga verksamheter (t.ex. kalkstenstäkter).
Beslutet om vattenskyddsområde är ett fristående
beslut gällande den vattentäkt Regionen avser
skydda. Regionen måste försäkra sig om att
föreskrifterna är utformade så att ett fullgott skydd
kan verkställas och att försiktighetsprincipen
tillämpas i det arbetet.
Utgångspunkten för avgränsning av ett
vattenskyddsområde skall alltid beakta
skyddsbehovet inom hela tillrinningsområdet. Även
detta framgår med tydlighet i Naturvårdverkets
allmänna råd samt EU:s ramdirektiv för vatten. Det
är därför anmärkningsvärt att den primära
hotbilden mot en god vattenkvalité och -kvantitet
inom tillrinningsområdet, vilket är pågående och
framtida eventuella täktverksamheter, inte
avspeglar sig i föreskrifterna. Tvärtom är ansökan
mildare än vad Naturvårdsverkets allmänna råd
rekommenderar. Detta trots att det framkommer
mycket tydligt i Region Gotlands ansökan att det
vid utformning av vattenskyddsföreskrifter är

skyddsbehovet för vattentäkten styrande för vilken
skyddsnivå som skall gälla och att Naturvårdsverket
föreslår att det i vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkter bör anges att materialtäkt är
förbjuden inom primär skyddszon. Därtill menar
Region Gotland att det [i] fall tillstånd meddelas
kommer de båda kalkstensbrotten, Bunge och
Stucks, att medföra stora grundvattenavsänkningar,
bland de största på Gotland samt att de
hydrologiska och geohydrologiska förhållandena
inom Bästeträsks tillrinningsområde kommer
därmed att förändras. Det råder således ingen
tvekan om att Regionen anser att den största
hotbilden mot vattentäkten och dess
tillrinningsområde är täktverksamheter inom de
primära och sekundära zonerna. Naturskyddsföreningen Gotland delar Region Gotlands oro och vill
framhålla att vi anser att hotbilden är än större än
vad som framkommer i ansökan. Oavsett detta,
måste kalktäktsverksamheternas påverkan på
vattenkvalitén och -kvantiteten givetvis återspeglas
i föreskrifterna. Eventuella ersättningsanspråk från
verksamhetsutövare ska inte vägas in när
föreskrifter utformas. Gällande detta är EU:s

27

ramdirektiv och Naturvårdsverkets allmänna råd
tydliga. Eftersom hotbilden är så påtagligt kopplad
till täktverksamheter bör Region Gotland istället
väga in detta och föreslå striktare föreskrifter. Att
så inte skett är ett tydligt avsteg ifrån lagstiftarnas
intentioner, i både Sverige och EU, gällande
skyddet av vattentäkter och dess
tillrinningsområden.

3) Synpunkter på föreskrift § 15:
Den lydelse bör ges som Naturvårdsverket allmänna råd rekommenderar då nuvarande skrivelse
påtagligt försvagar skyddet av vattentäkten och
dess tillrinningsområde. Således bör ny miljöfarlig
verksamhet, som innebär risk för yt- eller grundvatten, vara förbjuden inom den primära zonen. Då
hotbild mot vattenkvalitén så väl som vattenkvantiteten är mycket påtaglig bör även ny miljöfarlig
verksamhet, som innebär risk för yt- eller grundvatten, vara förbjuden inom den sekundära zonen.
På så sätt avspeglar föreskrifterna verkliga förhållanden och hotbilder, vilket är syftet med både EU:s
ramdirektiv för vatten och svensk lagstiftning för
skydd av vattentäkter.

13. Förening/organisation
Gotlands Botaniska förening (GBF) 2016-05-10
1) Synpunkter på vattenskyddsområdet utbredning:
GBF:s synpunkter har inarbetats i det nu aktuella
förslaget, framförallt gäller detta de verkliga
tillflödena som GBF identifierat i tillrinningsområdets yttre delar. Därmed har vattenskyddsområdet
nu definierats utifrån mer exakta, naturliga
förhållanden.
Ett frågetecken kvarstår dock för våtmarksområdet
runt Kullermyr (nu helt utanför tillrinningsområdet
och därmed de olika skyddszonerna för Bästeträsk).
Enligt kartan i figur 11 (sidan 34) tycks det finnas
kontakt från dessa våtmarker mot nordost till
våtmarkerna runt Släkmyr. Kanske bör det
undersökas hur vattnet rör sig i denna del under
högvattenperioder. Om det finns kontakt upp mot

3) TKF har med anledning av regeringens beslut
2013-08-22 (M2011/3365/Me) ansett att den
lydelsen som anges i Naturvårdsverkets allmänna
råd (NFS 2003:16), ”sådan miljöfarlig verksamhet
som innebär risk för förorening av yt- och
grundvatten får inte etableras”, inte längre kan
användas. Regeringen upphävde i det fallet
föreskriften eftersom den inte bedömdes uppfylla
tillräckliga krav på precisering och att den dessutom
kunde medföra längre gående inskränkningar än
vad som behövs för att tillgodose skyddet av
vattentäkten.
Det saknas skäl till att i strid med de allmänna
råden införa förbud i den sekundära zonen. Den
tillståndsprövning som kommer att ske för både
tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet utgör en garanti för att sådan verksamhet endast kommer att tillåtas som inte kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) TKF har samma uppfattning. Beträffande
våtmarker som ligger utanför ytvattendelaren har
dessa inte tagits med. TKF har valt att följa
ytvattendelaren som också är Naturvårdsverkets
rekommendationer. Det finns dock alltid viss
osäkerhet både beträffande ytvattendelares lägen
och våtmarkers utbredning framförallt i flack
terräng som oftast är fallet på Gotland.
Våtmarkernas utbredning kan också skilja sig dfrån
kartunderlag till kartunderlag. Att få tillstånd exakta
gränser skulle innebära ett mycket omfattande
arbete med kartering under högvattenperioder och
precisionsavvägning längs samtliga gränser. TKF
bedömer att detta omfattande arbete inte skulle
medföra sådana förändringar av gränserna att
skyddet av Bästeträsk väsentligt skulle förbättrats.
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Släkmyr bör området runt Kullermyr också ingå i
vattenskyddsområdet och därmed i skyddszon l.

TKF anser därför att det inte är motiverat med
fördjupade undersökningar.

Förstoring av figur i ansökan enligt version 2.1 dvs
enligt den föregående versionen. Ytvattendelaren är
markerad mellan Släkmyr och Kullermyr. På detta
kartunderlag ser det ut som våtmarkerna går ihop.
Det är dock möjligt att de kraftiga linjerna döljer
om detta är fallet eller inte. Att i detalj undersöka
förhållandena mellan närliggande myrar, där
frågetecken finns, bedöms vara ett alltför
omfattande arbete för den nyttan det ger. TKF har
valt att inte göra ny utredning för att kontrollera om
ytvattendelaren är exakt i alla punkter.
I nedanstående figur visas hur förhållandena ser ut
med det kartunderlag som används i den
nuvarande versionen, version 3.0, tillsammans med
både den gamla gränsen för sekundär zon (blå
färg) och den nya gränsdragningen för sekundär
zon (linje) d.v.s. samma begränsningslinje som för
Bästeträsks avrinningsområde. I båda fallen går
gränsen mellan de båda myrarna som enligt
kartunderlaget inte hänger ihop.

2) Synpunkter på föreskrift, § 7:
GBF finner också att betesförbudet reducerats vad
avser tillrinnande vattendrag och nu begränsats till
20 m från högvattennivån runt själva sjön Bäste
träsk. Detta är en förbättring för bevarandet av de

2) TKF har låtit utföra en riskanalys angående
strandnära bete och reviderat innehållet i
föreskriften om bete utifrån de slutsatser som
presenteras i SVA:s rapport, se även punkt 2 under
bemötande av länsstyrelsens synpunkter.
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naturvärden som föreskrifterna i naturreservat och
Natura 2000 vill skydda. Huruvida detta räcker för
att den biologiska mångfalden skall bibehållas är
svårt att säga, en zon närmast sjön blir ju enligt
förslaget aldrig avbetad. Här kommer därför en
igenväxning att ske. I skrivelse ställde GBF en fråga
rörande om alla djurslag bär på de aktuella parasiterna. Om något djurslag inte bär på parasiterna
bör dessa tillåtas beta även i denna 20-meterszon.
Förslaget innebär även ökade kostnader för stängsling mot sjön, där inga staket i dag begränsar
djurens rörelser. Även vattenfrågan för djuren kan
bli svårare att hantera, eftersom sjön i sig tidigare
har utgjort dricksvattenkälla även för betesdjuren.
GBF anser att Naturvårdsverket och länsstyrelsen
särskilt skall uppmanas att ge sin syn på denna
fråga.
3) Synpunkter på föreskrift § 12:
GBF anser att det faktum att täktverksamhet inte
förbjuds enligt förslaget är ett avsteg från Naturvårdsverkets rekommendationer. I förslaget anges
att enbart tillstånd krävs. GBF anser att kalktäkter i
tillrinningsområdet får ödesdigra konsekvenser
både för den biologiska mångfalden likväl som
kvalité och kvantitet på det vatten som rinner ned
mot Bästeträsk. I förlängningen kan tillstånd för
ansökt täktverksamhet i området leda till att syftet
med vattenskyddsområdet spolieras för lång tid
framöver. Detta till men för det behov av dricksvatten som krävs för Gotlands befolkning och som
vattenskyddsområdet skall trygga. Förslaget tycks i
denna del utgöra en politisk kompromiss utan reell
förankring i de verkliga naturgivna förutsättningarna för ett vattenskydd.

14. Förening/organisation
Norra Gotlands vattenråd 2016-05-23
1) Synpunkter på att vattenkvantiteten inte
behandlas:
Det framgår av förslaget att det finns olika anspråk
på mark- och vattenanvändning i området, vilket
komplicerar hanteringen. Men vattenrådet ser det
som en brist i förslaget att enbart skyddet av vattenkvaliteten behandlas, inte vattenkvantiteten. Det
viktiga är ju inte enbart att säkra tillgången på
vatten av god kvalitet utan i lika hög grad att säkra
tillgången på en tillräcklig mängd vatten i Bäste
träsk med tillrinningsområde för att möjliggöra

3) De planerade kalkbrotten kommer att påverka en
mängd naturrelaterade förhållanden. I ansökan om
vattenskyddsområdet behandlas endast frågor som
rör Bästeträsk. Beträffande TKF:s syn på kalktäkternas påverkan på Bästeträsks vattentillgång och
vattenkvalitet hänvisas till TKF:s svar i punkt 4
under bemötande av Länsstyrelsens i Gotlands län
synpunkter.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt
område till skydd för en vattenförekomst som
används eller kan komma att användas som
vattentäkt. Syftet med ett vattenskyddsområde är
att motverka förorening så att råvattnets kvalitet
och kvantitet kan säkerställas, bevaras eller
förbättras. Föreskrifterna bör innehålla reglering av
sådana verksamheter och åtgärder som kan
påverka kvalitet och kvantitet negativt.
Föreskrifterna inrättas med stöd av 7 kapitlet
miljöbalken.
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regionens fortsatta vattenuttag även under somrar
med långa torrperioder och hög avdunstning på
grund av höga temperaturer. Den aspekten
behöver enligt vattenrådets uppfattning tas upp och
utvecklas i förslaget.
Av Havs- och vattenmyndighetens Åtgärdsprogram
för södra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015 –
punkter riktade mot kommunerna, som vi hänvisade till i nämnda skrivelse, framgår att kommunerna bör: ”Inrätta vattenskyddsområden med

föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som
behövs för dricksvattenförsörjningen, så att
dricksvattentäkterna långsiktigt behåller en god
kemisk status och god kvantitativ status.”
Norra Gotlands vattenråd vill med hänvisning till
detta yrka att förslaget till vattenskyddsområde
utökas med ett avsnitt som behandlar god
kvantitativ status.

15. Förening/organisation
Föreningen Bevara Ojnareskogen 2016-05-09
1) Synpunkter på vattenskyddsområdet utbredning:
Det är positivt att även ett område med våtmarker
och periodiska vattendrag som sträcker sig över
Bunge Ducker ingår i den primära skyddszonen.
2) Synpunkter på föreskrift § 12:
Föreningen anser att motiveringen för avsteg inte
är hållbar. Enligt slutsatsen i förslaget skulle det
vara fullt tillräckligt med den ingående prövning av
verksamheten som sker vid länsstyrelsen och domstol enligt 9 och 11 kap. miljöbalken varför det inte
finns behov av ytterligare prövning enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Vattentäkter eller annan bortledning av vatten inom
tillrinningsområdet till vattentäkten kan komma att
påverka tillgången. Vattenverksamhet (t.ex.
bortledning av vatten) kräver tillstånd enligt 11
kapitlet miljöbalken. Sådan ansökan prövas i regel
av mark- och miljödomstolen. Inrättande av
vattenskyddsområde och tillstånd för bortledning
vatten är alltså skilda processer enligt miljöbalken.
Eftersom vattenverksamhet tillståndsprövas i annan
ordning krävs inte tillstånd eller anmälan enligt
föreskrifterna (se 17 § Allmänna bestämmelser).
Se vidare punkt 4 under bemötande av
Länsstyrelsen i Gotlands län beträffande tillrinning
och vattentillgång i Bästeträsk.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) TKF har samma uppfattning.

2) Se punkt 4 i bemötanden av Länsstyrelsens i
Gotlands Län synpunkter.

En prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet
respektive vattenverksamhet enligt miljöbalken görs
dock med helt andra utgångspunkter än vad som
gäller syftet med ett vattenskyddsområde. Formuleringen i 11 kap om vattenverksamhet som texten
i regionens ansökan hänvisar till lyder:
6 § En vattenverksamhet får bedrivas endast om
dess fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.
7 § En vattenverksamhet skall utföras så att den
inte försvårar annan verksamhet som i framtiden
kan antas beröra samma vattentillgång och som
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främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt.
Detta krav gäller om vattenverksamheten kan
utföras på detta sätt utan oskälig kostnad.
Här handlar det alltså främst om ekonomiska
överväganden. Vattenverksamhet som planeras
som en del av en miljöfarlig verksamhet ska
bedömas t ex genom att fördelar för exploatören
ställs emot ev. skador och olägenheter för enskilda
eller för det allmänna. Olika behov av att använda
en vattentillgång ställs mot varandra. Jämförelsen
blir dock haltande eftersom vattnet inte har åsatts
något värde, t ex som dricksvattentillgång, vilket
skulle kunna jämföras med exploatörens förväntade
ekonomiska utbyte av sin verksamhet. Syftet med
ett vattenskyddsområde är enkelt och otvetydigt –
att säkra vattenresursen för att den ska kunna
bevaras intakt och utnyttjas som vattentäkt på
både kort och lång sikt. Därför kan inte regionen
gömma sig bakom hänvisningen till Miljöbalkens
tillståndsprövning. Att formulera föreskrifterna i ett
vattenskyddsområde på ett sådant sätt att det är
möjligt att bedriva storskalig täktverksamhet i det
primära skyddsområdet, alltså i de centrala delarna
av tillrinningsområdet, strider mot själva syftet med
vattenskyddsområdet.
Det framstår som tydligt att den ändrade föreskriften enbart grundas på oro för att Nordkalk ska rikta
skadeståndsanspråk mot regionen om ett förbud
mot täktverksamhet i den primära skyddszonen
skulle försvåra för bolaget att få tillstånd till brytning.
Den uppkomna situationen är för övrigt en beklaglig följd av regionens konsekventa underlåtenhet att
som remissorgan i domstolsbehandlingen av
Nordkalks och SMAs tillståndsansökningar hävda
behovet att skydda Bästeträsk som vattentäkt och
att aktivt argumentera i enlighet med detta.
3) Synpunkt om vattenkvalitet och vattenkvantitet:
Föreningen anser att förslaget uppehålls nästan
uteslutande vid förhållanden som gäller vattenkvaliteten. Föreningen ifrågasätter varför inte även
vattenkvantiteten behandlats inom ramen för
förslaget.

3) Se punkt 1 i bemötandet av Norra Gotlands
Vattenråds synpunkter.

Föreningen vill i sammanhanget påpeka att Vattenmyndigheten har fastställt åtgärdsprogram för

32

Sveriges fem vattendistrikt. I åtgärdsprogrammet
framgår bl.a. vilka åtgärder som ska vidtas för att
skydda dricksvattentäkter. I Åtgärdsprogram 20092015 för Södra Östersjöns vattendistrikt, som
Gotland tillhör, fastslås följande:

”Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så
att dricksvattentäkterna långsiktigt behåller en god
kemisk status och god kvantitativ status.” Det
blivande vattenskyddsområdet Bästeträsks kvantitativa status måste följaktligen beröras i förslaget,
t.ex. i avsnittet om riskbedömning.
I förslaget berörs vidare kortfattat de risker för
minskad tillrinning till Bästeträsk som skulle bli
följden av den planerade kalkbrytningen. Tillrinningen skulle även minska under drifttiden. Det
råder vidare oenighet om effekterna av Nordkalks
planerade skyddsåtgärder för att avleda och återinfiltrera vatten för att bibehålla mängden vatten
som tillförs Bästeträsk. En ostridig effekt är att 2030 % av täktvattnet kan komma att utgöra s.k.
rejektvatten, vatten som innehåller så höga halter
av de bortfiltrerade närsalterna att det måste
omhändertas särskilt och därmed inte kan tillfrågas
Bästeträsks tillrinningsområde. Redan detta innebär
alltså en klart minskad tillrinning.
Den rening av täktvattnet som Nordkalk utlovat
skulle resultera i ett vatten med dubbelt så höga
halter av bl.a. närsalterna kväve, fosfor och sulfat
som i naturligt vatten. Detta omnämns i texten som
vatten av ”god kvalitet” (s. 51). Vilka risker det
skulle innebära att infiltrera detta vatten mot de
myrar och våtmarker som leder vidare mot Bäste
träsk med risk för igenväxning och därmed minskas
tillrinning tas inte upp. Även effekterna av kommande klimatförändringar är en riskfaktor i sammanhanget. Den samlade effekten av två stora
kalkbrott i tillrinningsområdet plus klimatförändringar kan få förödande konsekvenser för Bästeträsks
tillrinning och borde redogöras för i förslaget.
4) Synpunkt om begäran från Nordkalk:
Vid samrådsmöte nr 2 framställde en närvarande
representant för Nordkalk en begäran att bolagets
förslag till skyddsåtgärder vid en planerad brytningsverksamhet skulle tas med i förslaget. Före-

4) TKF gör en annan bedömning och anser inte att
framtagande av ett alternativt förslag till vattenskyddsområde om kalkstensbrotten skulle komma
till stånd skulle utgöra en partsinlaga. Ett parallellt
förslag till vattenskyddsområde där de båda brotten
och deras förslag till skyddsåtgärder tas med skulle
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ningen anser att detta inte kan accepteras, eftersom det handlar om en partsinlaga i en pågående
process. Det skulle då vara nödvändigt att även ta
med de kritiska invändningar som bl.a. Naturvårdsverket har riktat mot de föreslagna åtgärdernas
tänkta effekter. Föreningen anser att det är både
omotiverat och olämpligt att ta in en sådan text i
föreliggande förslag till vattenskyddsområde. Inte
ens i form av en bilaga ser föreningen att den har
någon berättigad plats i sammanhanget.

däremot ge intressant information om hur detta
skulle kunna se ut. Upprättas två parallella
vattenskyddsområden får regionen avvakta med att
bestämma vilket vattenskyddsområde som ska
fastställas till dess att tillståndsfrågan för de båda
kalkstensbrotten är avgjord.
Tillståndsprocessen för de båda kalkstensbrotten
har dock varit exceptionellt långdragen och ingen
vet hur lång tid som återstår och ingen vet hur ett
eventuellt tillstånd för ett eller två kalkstensbrott
kan komma att se ut.
Tekniska nämndens ambition har varit att inrätta
ett vattenskyddsområde för vattentäkten i Bäste
träsk så snart som möjligt med utgångspunkt hur
området ser ut idag. TKF har från Tekniska
nämnden därför fått i uppdrag att färdigställa en
ansökan som kan behandlas politiskt. TKF avser
därför att i dagsläget inte uppföra något alternativt
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet kan
och bör dock revideras om tillstånd erhålls för de
planerade kalkstensbrotten. Vattenskyddsområdets
gränser kan i så fall komma att ändras. Bedömning
om revidering är nödvändig men kan inte göras
förrän tillståndsprocessen är avslutad och efter det
man fått de slutgiltiga tillstånden och villkoren.

5) Synpunkter på föreskrift § 15:
Vi vill också påpeka att § 15 i de föreslagna föreskrifterna givits en ändrad lydelse jämfört med
Naturvårdsverkets, nämligen ”Ny miljöfarlig verksamhet som kan medföra förorening av yt- eller
grundvattnet, är förbjuden” i stället för Naturvårdsverkets ”Ny miljöfarlig verksamhet, som innebär
risk för yt- eller grundvatten, är förbjuden”.

5) I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2003:16) nämns inget annat än ”risk för
förorening av yt- och grundvatten”. I övrig
hänvisas till bemötande av Naturskyddsföreningens
fråga nr 3.

Den föreslagna formuleringen innebär att föreskriften fått en snävare innebörd än i Naturvårdsverkets
allmänna råd. Med förslagets text avses enbart ev.
påverkan på vattenkvaliteten, medan Naturvårdsverkets formulering även inbegriper eventuell
påverkan på vattenkvantiteten. Ändringen strider
enligt vår uppfattning mot avsikten i Vattenmyndighetens ovan citerade punkt i Åtgärdsprogrammet.

16. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Ove Rondahl, fastighetsägare Fleringe Medebys
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
5;1, 2016-04-12
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1) Allmän synpunkt:
Ove R inser att vattenskyddsområdet kan gå till
länsvägen om vattenskyddet ska vara värt namnet.
Det vatten som rinner ut vid Gäddvik kommer från
Koloträsk.

1) TKF uppfattar inte att Ove R begär någon
ändring.

17. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Nordkalk AB, fastighetsägare Bunge Ducker 1:64,
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
2016-05-23
1) Vid informations- och dialogmötet den 28 maj
1) Synpunkter på motivering och beräkningar till
2015 framkom att det finns andra vattendrag som
utvidgad primär zon:
En markant justering har skett av primärzonen i det är att betraktas som betydande än vad som var
medtaget i den första utgåvan. Dessa vattendrag är
sydvästra avrinningsområdet jämfört med urmer av periodisk art och förekommer framförallt vid
sprungligt förslag från våren 2015. Det har inte
lagts fram några mer fördjupade beräkningsgrunder högflödessituationer. Från vissa våtmarker är
avrinningen mycket kortvarig och kanske endast
som motiverar en utvidgning. Det saknas vidare en
uppstår vid mycket höga flöden. Avgränsningen av
bra motivering till det tabellvärde som valdes efter
skyddszonen skall dock baseras på
dialogmötet som stöd för en utökning av primärhögflödessituationer varför dessa våtmarker med
zondragningar för att uppskatta rinntiderna i området. Att vattnet ska passera genom ett stort antal tillhörande vattendrag bör tillhöra den primära
vattenskyddszonen. Förändringen av den primära
våtmarker och trycka igenom Littorinavallen innan
skyddszonen innebär att zonen går in på den västra
det kan rinna ut i Bästeträsk finns inte heller
delen av Nordkalks fastighet Bunge Ducker 1:64.
angivet. Den nuvarande ansökan bedöms, mot
Att det finns vattendrag i detta område framgår
bakgrund av ovan, inte vara tillräckligt transparent
även av Nordkalks handlingar avseende planerad
och väl grundad med anledning av den stora
vattenhantering. Det står bl. a. att ”Det periodiska
konsekvens en sådan primärzon kan få på den
vattendrag som idag passerar de västligaste
pågående tillståndsprövningen i Bungemålet som
delarna av Bunge Ducker 1:64 leds om genom
för tillfället är vilandeförklarad.
begränsad uppvallning och urdikning om det inte
hittar naturlig ny flödesväg.”
Beträffande rinntiderna baseras de på Naturvårdsverkets schabloniserade beräkningsanvisningar.
Rinntiderna ligger långt under tröskelvärdena varför
ingen annan beräkningsmetod bedöms behövas.
Dvs rinntiderna är så korta att de ligger långt under
de värden som skulle kunna innebära att uppströms
liggande vattendrag skulle tillhöra annan
skyddszon.

2) Synpunkter på att Bungetäkten inte finns
beaktad:
Det är en stor brist i nuvarande ansökan att inte
Bungetäkten finns, beaktas. Det finns ingen logik
eller rimlighet i att regionen kan lägga en primärzon
rakt över ett tillståndsgivet framtida täktområde.
Detta då om tillståndet fastställs och tas i anspråk
skulle medföra att täktområdet per automatik skulle

2) Föreslaget vattenskyddsområde baseras på hur
området ser ut idag dvs utan planerade bergtäkter.
Fastställs tillstånd för kalkbrytning bör översyn
avseende vattenskyddsområdet göras och eventuellt revideras. Fram till dess att tillståndet eventuellt lämnas bör vattenskyddsområdet baseras på
de förhållanden som råder idag. Vad gäller mängden vatten samt att det saknar betydelse om
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utgöra en sekundär zon. Rinntiden från kalkstenstäktområdet ner till inloppet för dricksvattnet vid
Bästeträsk skulle dröja mer än 12 timmar när
täktvatten ska sedimenteras och sedan renas i en
vattenreningsanläggning innan det återförs till
nedströms liggande våtmarksområden. AkvaNovum
AB:s resonemang kring avsaknaden av hydraulisk
kontakt bör därför tas med: ”I en bergtäkt, som

kan bli aktuell här, bildas en avsänkningstratt (eller
stor brunn). Om ett utsläpp skett så stannar det
kvar på den täta botten och urpumpningen av
vatten kan stoppas. Det finns således skäl att ta
tillståndsplikt för täkter inom vattenskyddsområdet.” Resonemanget bör föras in i ansökan under s
41, under rubriken ”Scenario om kalkstensbrytningstillstånd meddelas i området”.
Det vore logiskt och rimligt att rita in ett ytterligare
scenario i vattenskyddsansökan där primärzonen
flyttas ut till de föreslagna skyddsdikena i brytfas 4
när täkten är fullt utbruten. På samma vis ritas
täktens yta vid fullt utbruten täkt innanför skyddsdikena om till sekundär zon. Det kommer då att
framgå att vatten som idag rinner över täktområdet
kommer att ledas runt i skyddsdiket om tillståndet
vinner laga kraft.
Utgångspunkten för såväl utformningen av vattenskyddsområdet som vattenskyddsföreskrifterna ska
enligt Nordkalk vara att Bungetäktens lokalisering
och markanvändning avgjorts i en lagakraftvunnen
dom samt att tillstånd meddelats för verksamheten
samt att Regionen under processen gett klartecken
till Bungetäkten från ett vattenskyddsperspektiv.
Det ska mot denna bakgrund uttryckligen framgå
av förslaget att det föreslagna vattenskyddsområdet och föreskrifterna inte utgör något hinder för
Bungetäkten.
Det ska även beaktas att om mark- och miljödomstolens tillstånd fastställs kommer föreskrifterna att
gälla utöver domen. Om föreskrifterna innebär en
inskränkning i tillstånd kommer det att aktualisera
tillämpningen av miljöbalkens ersättningsbestämmelser. Detsamma gäller om meddelat tillstånd
upphävs eller strängare krav föreskrivs med hänvisning till vattenskyddsområdet och dess föreskrifter.
3) Synpunkter på använda underlag:

täkterna ligger inom primär eller sekundär zon
avseende tillrinningen hänvisas till punkt 4 i bemötandet av länsstyrelsens synpunkter.
TKF har diskuterat om att upprätta alternativa
vattenskyddsområden för Bästeträsk. Med två eller
fler alternativa vattenskyddsområden vore det dock
naturligt att invänta slutligt utfall i tillståndsprocessen avseende de båda kalkstensbrotten och
därefter anpassa vattenskyddsområdet efter det
tillstånd som ges. Tekniska nämndens ambition har
varit att inrätta ett vattenskyddsområde för
vattentäkten i Bäste träsk så snart som möjligt.
Tillståndsprocessen för kalkbrytning har dock varit
exceptionellt utdragen och ingen vet hur länge
denna kan fortgå. TKF har från Tekniska nämnden
fått i uppdrag att färdigställa en ansökan som kan
behandlas politiskt. TKF väljer därför att ansöka om
ett vattenskyddsområde baserat på de förhållanden
som råder idag fullt medveten om att detta kan
komma revideras om tillstånd för kalkstenstäkt ges.
TKF instämmer i Nordkalks beskrivning i yttrande
hur kalkbrottet kommer att fungera och hur en
avgränsning av vattenskyddsområdet skulle se ut
om brottet kommer till stånd. TKF har förtydligat
sin syn på kalkstensbrottets geohydrologiska
funktion i ansökan.
Region Gotland har under processen tillstyrkt
täktverksamheten endast under förutsättning att
verksamheterna inte påverkar Bästeträsk negativt
såväl när det gäller kvalitet som kvantitet. TKF
bedömer att Nordkalks planerade vattenbehandling
och de villkor som mark- och miljödomstolen ställer
på vattenkvaliteten på det vatten som pumpas ut
från brottet är tillräckliga för att vattenkvaliteten i
Bästeträsk inte kommer att försämras ur ett vattenförsörjningsperspektiv. Beträffande bortledning av
inläckande grundvatten och annat vatten har detta
hanterats av mark- och miljödomstolen, som i
deldom 2014-06-02 har lämnat tillstånd till
Nordkalks täktverksamhet. Region Gotland har inte
överklagat domen och får således anses ha godtagit
domstolens bedömning avseende påverkan på
Bästeträsk.

3) Nordkalk har utfört en mycket stor mängd
undersökningar och utredningar. Mängden torde
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Det är önskvärt att vattenskyddsområdet beskrivs
med hjälp av för området tillgängliga mätdata och
kunskap. Det har genomförts en lång rad med fördjupade vetenskapliga utredningar på grundvattenområdet samt rörande skyddsåtgärder m.m. vilka
förtjänar att beaktas i vattenskyddsansökan.
Nordkalk hänvisar i sammanhanget till PM om
bolagets utredningshistorik för Bungeprojektet samt
det kontrollprogram inklusive tillgängliga mätdataserier som senast uppdaterats i tryckt version inför
Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar under
våren 2015. Nordkalk kan bistå med omfattande
underlag från miljöövervakning samt vetenskapliga
utredningar inom grundvattenområdet.

vara sällsynt omfattande i jämförelse med andra
miljömål. Underlag från deras omfattande
undersökningar har använts vid upprättandet av
vattenskyddsområdet. Nordkalk har framförallt
studerat ett delområde av Bästeträsks
tillrinningsområde dvs det område där den
planerade täkten ska ligga. Från övriga delområden
finns inga undersökningar. Att det finns resultat
från det undersökta delområdet som skulle ha
avgörande betydelse för vattenskyddsområdets
avgränsning bedöms dock inte vara troligt.

4) Synpunkter på bedömning av riskinventering:
Riskinventeringsbedömning för den planerade
Bungetäkten ska ske med de konkret utformade
skyddsåtgärderna som finns beskrivna i Nordkalks
täktansökan, Tekniska beskrivningar inkl. tekniska
presentationer, MKB-rapporter m.m. Det finns
mycket detaljerad utformning av Bungetäktens
infrastruktur som inte har tagits i beaktande i den
nuvarande vattenskyddsansökan. Nordkalk kan
bistå med relevant information som behövs för en
sådan riskinventering (skyddsdiken, vattenrening,
krossar och transportband, tankplats, fältverkstad,
personalutrymmen m.m.).

4) TKF är införstådd med att Nordkalk planerar en
mängd skyddsåtgärder. TKF har inga synpunkter på
dessa utan finner att de är bra och ändamålsenliga.
Nu upprättat förslag på vattenskyddsområde
baseras på de förhållanden som råder idag (d v s
utan täktverksamhet). Det finns därför inget behov
av att beskriva de åtgärder som Nordkalk planerar i
denna ansökan.

5) Synpunkter på behandling av Stuckstäkten:
En förklaring behövs om varför den nuvarande och
planerade Stuckstäkten knappt har behandlats.
Risker bör redovisa med befintlig och planerad täkt.
Ingen förklaring ges om hur sekundärzonsgränsen
kan gå rakt igenom den nuvarande täkten. Ingen
information finns om hur avvattningen ut ur täkten
sker.

5) En översyn har gjorts beträffande
gränsdragningen av sekundärzon vid Stucks. Den
sekundära zonen har flyttats utanför det befintliga
kalkstensbrottet. Komplettering i texten har också
gjorts beträffande Stucks kalkstensbrott.

6) Synpunkter på andra riskinventeringar:

Bungetäkten kommer att förändra avrinningen och
de geohydrologiska förhållandena inom en stor del
av Bästeträsks avrinningsområde. Med Bungetäkten
torde vattenskyddsområdet få annan utformning.
Med de försiktighetsåtgärder som Nordkalk planerar
och tillsammans med de villkor som kommer att
ställas på bortledning av vatten från brottet
bedömer TKF att riskerna som små att vattenkvaliteten i Bästeträsk försämras.

I likhet med Nordkalks planerade brott har ingen
hänsyn tagits till SMA:s planerade brott. Föreslaget
vattenskyddsområde baseras på de förhållanden
som råder idag. Inläckande vatten till det befintliga
brottet Stucks avleds mot Östersjön och tillförs inte
Bästeträsks tillrinningsområde. Den sekundära
gränsen går således utanför Stucks befintliga
kalkstensbrott.
6) Gränsdragningen baserar på tillgängliga
uppgifter om ytvattendelaren.
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Hur motiveras de begränsade sekundärzonsindelningarna i södra vattenskyddsområdet närmare
kusten när inga höjddata finns redovisade?
Förbud bör övervägas mot schaktning och borrning
i en zon i landremsan mellan Bästeträsk och
Östersjön i syfte att förebygga att saltvatten från
havet kommer i kontakt med Bästeträsk.

Gränsen för primär och sekundär zon har ändrats i
landremsan mellan Bästeträsk och Östersjön. Det
huvudsakliga skälet till detta är att schaktning
skulle kunna medföra ökat läckage från Bästeträsk
till Östersjön. Risken för saltvatteninträngning från
Östersjön till Bästeträsk är dock liten då Bästeträsk
ligger ca 6 m över Östersjöns nivå och att den
generella gradienten är från Bästeträsk till
Östersjön.

7) Synpunkt på vattenbalans:
Vattenbalansen för Bästeträsk är ostrukturerad och
ofullständig. Exempel på brister är att avrinningsdata från Arån inte finns redovisade och att Nordkalks tioåriga vattenföringsmätningar inte ens finns
refererade till.

7) En förnyad genomgång av vattenföringsdata har
gjorts. Ansökan har kompletterats med nya data
från vattenföringsstationen i Arån. SMHI har sedan
senaste versionen av ansökan gjort en kalibrering
av mätutrustningen. Efter denna kalibrering tyder
det på att vattenföringen i Arån är lägre än samtliga
tidigare teoretiska beräkningar.

8) Synpunkt på föreskrift, § 15:
Såsom vattenskyddsföreskrifterna är formulerade i
förslaget ger det utrymme för en tolkning att all
tillståndspliktig verksamhet förbjuds i primär zon.
Förtydligande bör ske.

8) Förtydligande har skett i 15 §, se bemötande av
MHN fråga 8 ovan.

9) Synpunkt på tidsaspekt kring fortsatt handläggning:
Med hänsyn till osäkerheten kring ett vattenskyddsområdes och vattenskyddsföreskrifters rättsverkan i
förhållande till pågående och kommande rättsprocess rörande Bungetäkten så finns det starka
skäl som talar för att processen kring ett vattenskyddsområde bör avvakta utgången av dessa
rättsprocesser. Om Regionen genom sitt beslut om
inrättande av ett vattenskyddsområde påverkar
processerna eller i värsta fall förhindrar Bungetäkten kommer detta, oberoende av Regionens
avsikter, medföra en uppenbar risk för att Regionen
blir ersättningsskyldig för de ekonomiska skador
som drabbar Nordkalk. Framforcerandet av ett
vattenskyddsområde utan att invänta utgången i
pågående rättsfall framstår mot denna bakgrund
som ett onödigt risktagande.

9) Tekniska nämnden har gett TKF i uppdrag att
upprätta en ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Bäste träsk samt att genomföra
samråd. När samrådet har färdigställts och ansökan
uppdaterats kommer ärendet att behandlas politiskt
(i Tekniska nämnden resp. Regionfullmäktige) och
ställning tas till om beslut kan tas i enlighet med
ansökningshandlingarna.

Följande synpunkter gäller korrigeringsbehov i
rapporten:

Kontroll och korrigeringar har genomförts på basis
av Nordkalks påpekande under punkterna 10-14.

10) Figur 3 på sid 18 stämmer inte överens med
Figur 8 på sid 26.

Enligt 31 kap. 4 § femte punkten miljöbalken har
fastighetsägare (eller rättighetshavare) rätt till
ersättning om föreskrifterna eller ett beslut i ett
dispensärende (tillstånd) enligt föreskrifterna
medför att den pågående markanvändningen
avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten
(eller att mark tas i anspråk). En förutsättning är
dock att beslutet gäller ”föreskrifter enligt 7 kap.
22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden”.

10) Figurerna har justerats så att de stämmer
överens.
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11) På sid 18 saknas referens förande mätmetod
och mätnoggrannhet för de nederbördsdata som
jämförs med SMHI:s data. Utan närmare studie bör
nuvarande resonemang strykas då mätmetoderna
inte bedöms som jämförbara.
12) På sid 19 hänvisas till att inga mätningar av
avrinningen finns från Bästeträsk till havet. Enligt
miljödomen skulle bl.a. vattenföringen i Arån
övervakas och kontrollprogram för detta upprättas.
Region Gotland har ett ansvar att bidra med sina
hydrogeologiska övervakningsdata vid ett vattenskyddsområdesarbete.

11) Meningen har strukits ur ansökan.
12) Det som avses är att det saknas historiska
värden av avrinningen i Arån. Efter regionens
miljödom har en vattenföringsstation upprättats i
ån. Data från denna station har införlivats i
ansökan.
13) Ansökan har kompletterats med källhänvisning
14) Har redigerats. Det befintliga kalkstensbrottet
Stucks ligger utanför vattenskyddsområdet.

13) På sidan 19 anges att Statens Naturvårdsverk
har angivit Bästeträsk vattenvolym till 18 miljoner
kubik. Det saknas angiven referens till uppgiften.
14) På sid 53, beskrivningen av var den befintliga
kalkbrytningen vid Stucks ligger i förhållande till de
föreslagna vattenskyddszonerna, stämmer inte med
figur 15 på sid 40.

18. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Olov Söderdahl och Kristina Bohman Söderdahl,
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
fastighetsägare Fleringe Nors 1:6, 2016-05-23
1) Yttrande har även lämnats för föreningen Bevara 1) Se svar under yttrande nummer 15.
Ojnareskogens räkning. Samma synpunkter innehas
i egenskap av fastighetsägare som de som uttrycks
i föreningens yttrande.
2) De restriktioner som det kommer att innebära
för egen del att fastigheten kommer att gränsa
omedelbart till den primära zonen är i sammanhanget av underordnad betydelse, och inga synpunkter
finns på förslaget till föreskrifter.

2) TKF noterar att inga andra synpunkter finns på
föreskrifterna.

19. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Naturvårdsverket, fastighetsägare Fleringe Smiss
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1:1 m fl, 2016-05-23
1) Allmän synpunkt:
1) TKF har samma uppfattning.
Naturvårdsverket är positiv till vattenskyddsområdet och ser att det kan samverka med gällande
naturreservat, Natura 2000 och en eventuell nationalpark i området. Naturvårdsverkets bedömning är
att vattenskyddsområdet kan komplettera befintligt
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områdesskydd och även fungera om området i en
framtid blir nationalpark.
2) Synpunkter på föreskrift § 7:
Naturvårdsverket anser att det är problematiskt att
förbjuda bete inom 20 meter från Bästeträsk och
att ha tillståndsplikt för hållande av bl.a. betesdjur.
Detta förslag kan strida mot såväl gällande
reservatsbeslut och Natura 2000-område.
Konsekvenserna av ett sådant förbud skulle kunna
bli att nödvändig hävd av utpekade naturtyper
omöjliggörs och betesdriften i omkringliggande
områden skulle avsevärt försvåras genom att
tillgången på vatten till djuren försvåras samt
behovet av omfattande stängsling.

2) Se punkt 2 under bemötande av Länsstyrelsens
synpunkter.

Rent juridiskt finns det oklarheter vad gäller hur
beslutet om vattenskyddsområde förhåller sig till
gällande beslut om naturreservat och Natura 2000.
Såvitt Naturvårdsverket vet finns ingen särskild
bestämmelse som uttryckligen förbjuder 7 kap.
beslut som strider mot syftet med ett annat 7 kap.
beslut. Verket kan dock konstatera att det inte är
lämpligt med sådana motstridiga beslut. Eftersom
reservatsbeslutet är gällande bör detta alltså
beaktas. Beslutar regionen om den aktuella
föreskriften för vattenskyddsområdet omöjliggörs
och försvåras betesdrift i delar av naturreservatet
vilket kan leda till att syftet med reservatet inte kan
uppnås. Vattenskyddsområdet skulle ju då inte
strida mot någon föreskrift för reservatet men i
stället mot syftet. Eftersom föreskrifterna för
vattenskyddsområdet inte får gå längre än vad som
krävs för att uppnå syftet med skyddet bör
regionen överväga om förbudet mot bete verkligen
är nödvändigt och då beakta reservatets syfte och
konsekvenserna. 2-4 kap MB bör beaktas och en
intresseavvägning göras.
Vad gäller Natura 2000 så framgår det av 7 kap
28a § MB att: ”Tillstånd krävs för att bedriva

verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde
som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1
eller 2.” Naturvårdsverkets bedömning är att ett
beslut om vattenskyddsområde som förhindrar den
skötsel som behövs för att uppnå gynnsamt
bevarandetillstånd kan vara en sådan åtgärd som
kräver tillstånd.
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Sammanfattningsvis bedömer verket alltså att det
är olämpligt om regionen skulle fatta ett beslut som
strider mot reservatet och skadar möjligheterna att
uppnå syftet. Dessutom krävs sannolikt tillstånd
enligt 7:28 a MB för detta.
Några specifika rekommendationer för att förbjuda
betesdjur inom avrinningsområden till
ytvattentäkter finns såvitt Naturvårdsverket vet
inte. I detta fall blir därför frågan om ett förbud
mot bete verkligen behövs för att uppnå syftet med
skyddet också med tanke på konsekvenserna det
får för andra intressen. För att bedöma detta
behöver en riskbedömning göras där man grundligt
undersöker den mikrobiella belastningen och från
vilka källor den kommer.
Naturvårdsverket ser dock att det finns stora
möjligheter att lösa detta och andra eventuella
problem som finns inom ramen för en dialog mellan
regionen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
20. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Björn, Lars, Birgitta och Gunnel Eklöf, fastighetsBemötande Teknikförvaltningen (TKF)
ägare Fleringe Nors 1:9 m.fl., 2016-05-30
1) Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om
Syskonen Eklöf motsätter sig inte inrättandet av
vattenskyddsområde kan i föreskrift föreskrivas att
vattenskyddsområdet. De anser dock att de
transport av farligt gods enbart får ske på anvisade
inskränkningar i markanvändningen som förslaget
transportleder. Vilka vägar som är rekommenderaom vattenskyddsområde med föreskrifter för
de för farligt gods bestäms av länsstyrelse och
Bästeträsk medför är alltför betungande och
MSB. Inga sådana rekommendationer finns på
omfattande. Med anledning härav framställs
Gotland. Därför kan inte heller en föreskrift formunedanstående yrkanden.
leras enligt det allmänna rådet där det anges att
det bör föreskrivas att i primär skyddszon får
1) Synpunkter på föreskrifter:
transport av farligt gods enbart ske på anvisade
Yrkande framförs om att trafik och transporter
transportleder. Det kan inte heller sägas att sådana
inklusive farligt gods samt vägdagvatten ska
transportleder finns inom detta område. I övrigt
regleras genom föreskrift.
kan trafik inom känsliga områden regleras i lokala
trafikföreskrifter. Inga sådana trafikföreskrifter finns
Trafiken på västra sidan av sjön är betydande,
särskilt under sommarmånaderna. Förutom att tung i området.
lastbilstrafik med farligt gods är vanligt förekomTKF har för Trafikverket påtalat behov av skyddsmande i perioder har trafikmängden även ökat
åtgärder på väg 690 intill Bästeträsk. Under punkt
generellt sedan regionen börjat marknadsföra den
5, bemötande av länsstyrelsens synpunkter,
s.k. Blå Lagunen som turistattraktion och rekreaframgår Trafikverkets svar.
tionsområde. Trafiken på väg 690 går direkt intill
Bästeträsks västra strand och är därmed en betydande föroreningskälla.
2) Allmän synpunkt:
2) Trafikverket är ansvarigt för väg 690 (och
Yrkande framförs på att trafikräkning ska göras på
eventuella trafikräkningar.
väg 690 under perioden juni t o m augusti.
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3) Synpunkter på föreskrift, § 7:
Yrkande framförs om att bete ska vara tillåtet enligt
föreskrifter såväl inom den primära som den
sekundära skyddszonen. Anmälan ska ej erfordras.
Alternativt skall bete med gotlandslamm tillåtas.

3) Se punkt 2 under bemötande av länsstyrelsens
synpunkter.

Småskaligt jordbruk i form av bete med
gotlandslamm pågår på fastigheten Fleringe Nors
1:9, väster om Bästeträsk. Sjön utgör idag den
enda vattenkällan till betesdjuren. Påverkan från de
fåtal lamm som dricker vatten i sjön får anses vara
obetydlig. Det är inte heller närmare utrett varför
inget bete kan tillåtas. Merkostnaden för att lösa
vattentillgång på annat sätt står inte i paritet med
den påverkan som betet kan ha.
Tillstånds- resp. anmälningsplikt för djurhållning
innebär en inskränkning i markanvändningen och
motverkar syftet med Bästeträsks naturreservat.
En inskränkning i enskilda rätt att använda mark
eller vatten får inte gå längre än som krävs för att
syftet med skyddet ska uppnås. Mot bakgrund
härav yrkas att reservatsföreskrifterna anpassas så
att de överensstämmer med föreskrifterna för
Bästeträsk naturreservat.
4) Yrkande om ersättning:
Föreslaget vattenskyddsområde med föreskrifter
om åtgärder och inskränkningar innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras för
vilket ersättning enligt 31 kap 4 § miljöbalken
yrkas.
För det fall Gotlands kommun ansöker om utökat
uttag av vatten ur Bästeträsk avser syskonen Eklöf
att begära ersättning även för det intrånget i
vattenrätten

4) Reglerna om ersättning för intrång i pågående
markanvändning m.m. återfinns i 31 kap.
miljöbalken (MB). Enligt 31 kap. 4 § MB kan en
fastighetsägare ha rätt till ersättning till följd av
beslut om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden innebärande att mark tas i
anspråk eller att pågående markanvändning inom
berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Om
en fastighetsägare anser sig ha rätt till ersättning
pga. skyddsföreskrifterna kan denna väcka talan
mot sökanden.
Talan ska enligt 31 kap. 13 § MB väckas inom ett år
från det ersättningsgrundande beslutet. Ersättningstalan kan antingen avse en bestämmelse i
skyddsföreskrifterna eller ett beslut av tillsynsmyndigheten med anledning av ansökan om tillstånd
(se 31 kap. 4-5 §§ MB). Ett yrkande om ersättnings
är följaktligen något som får framställas och
hanteras först när ett ersättningsgrundande beslut
har fattats.
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5) Allmän synpunkt:
Det förutsätts att uppföljning av vattenuttagets
påverkan på flora och fauna utförs inom ramen för
tillsynsmyndighetens tillsyn.

5) Tillsynsmyndighet för vattenverksamhet är
Länsstyrelsen i Gotlands län.
Regionen kommer att genomföra erforderlig
kontroll i enlighet med vattendomen och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll.

21. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Mikael och Karin Erixon, fastighetsägare Fleringe
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
Nors 1:14, 2016-05-31
1) TKF välkomnar en dialog.
1) Synpunkt om enskild vattentäkt:
Enskild vattentäkt finns på Fleringe Smiss 1:1, i
närheten av rastplats/ badplats i Bästeträsk där
Fleringe Nors 1:14 har nyttjanderätt. På sommaren
är det problem med att besökare använder platsen
runt vattentäkten som allmän toalett. Besöksfrekvensen är hög. Ett område runt vattentäkten skulle
behöva markeras eller avskiljas för att skydda den.
Dialog önskas med regionen om hur det ska göras.

22. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Gotlands Elnät AB (GEAB), innehavare av särskild
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
rätt, 2016-06-07
1) Synpunkt om tillträde:
1) TKF ser inget hinder för att tillträde ska kunna
ske.
GEAB behöver tillträde till elnät och tillhörande
transformatorer i området för att kunna uträtta
felavhjälpning och utföra underhåll.
2) Synpunkt om markförläggning av kabel:
Markförläggning av kabel kommer att behöva
utföras inom området.

2) GEAB uppmärksammas på att större
schaktningsarbete kommer att kräva tillstånd eller
anmälan enligt förslag till föreskrifter, § 12.

23. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Uppsala Universitet, innehavare av särskild rätt,
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
forskningsstationen i Ar, Fleringe Smiss 1:9,
2016-06-10
1) Vattendomen gäller (Dom 2009-10-14, M 5609Universitetet ser positivt på förslaget att upprätta
07).
ett vattenskyddsområde i Bästeträsk för att säkerställa tillräcklig kvantitet och kvalitet av vatten.
1) Synpunkt om vattendom:
Det finns en vattendom att universitetet tillåts uttag
av vatten till forskningsstationen. Det förutsätts att
detta gäller även framöver.
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2) Universitetet utgår från att beslut om vattenskyddsområde förhindrar att annan verksamhet
tillåts i området som ev. kan försämra förutsättningarna för vattnet framöver. Universitetet anser
att regionen bör överväga att inrätta ett sådant
skydd av hela avrinningsområdet så att kvalitet/
kvantitet av vattnet till Bäste träsk inte äventyras.

2) Syftet med ett vattenskyddsområde är just att
reglera verksamhet som kan äventyra vattentäkten.

24. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
SMHI, innehavare av särskild rätt, Fleringe Smiss
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1:1. 2016-11-03
SMHI har inga synpunkter i ärendet.
TKF konstaterar att SMHI inte har några
synpunkter.
25. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Anna-Greta Kihlén, innehavare av särskild rätt,
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
jordbruksarrende, Fleringe Hässle 1:4, 2016-11-18
1) Synpunkt om inskränkning:
1) Synpunkterna medför inte någon förändring
Anna-Greta Kihlén motsätter sig all inskränkning på ifråga om vad TKF redan anfört i sak ovan.
skötsel av jordbruk, skogsbruk och djurhållning.
2) Synpunkt om tillgång till vattentäkter:
Alla gårdens djur ska kunna utnyttja sina naturliga
vattentäkter som finns i området.

2) Se punkt 2 under bemötande av Länsstyrelsens
synpunkter.

Visby den 30 april 2018

Jenny Iversjö
Avdelningschef
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Claudia Castillo
Projektledare
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1.

Inledning
Sjön Bästeträsk utgör sedan juli 2015 råvattentäkt för beredning av dricksvatten för allmän
vattenförsörjning till bl.a. Fårösund. För detta ändamål har Region Gotland i dom fått tillstånd att ta
ut 12 L/s. Region Gotland har i samma dom också fått tillstånd att utöver de 12 L/s för allmän
vattenförsörjning även ta ut 10 L/s till forskningsstationen vid Ar som bedriver forskning på fisk.
Totalt omfattar tillståndet således uttag av 22 L/s från Bästeträsk.
Regionen har efter erhållet tillstånd låtit uppföra ett intag i Bästeträsk för uttag av vatten för
dricksvattenändamål, en pumpstation vid stranden till sjön och lagt en överföringsledning från
pumpstationen till nytt vattenverk vid Fårösund. I vattenverket genomgår ytvattnet från Bästeträsk
en behandling innan dricksvatten distribueras till Fårösund och Bungenäs.
För att skydda vattentäkten har Region Gotland beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde med
föreskrifter.
I föreliggande ansökan redovisas förslag till vattenskyddsområdets utbredning och förslag till
skyddsföreskrifter. Ansökan grundar sig bl a på




Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5, Utgåva 1, februari 2011)
Nyligen framtaget förslag till vattenskyddföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Det planerade vattenskyddsområdet begränsas av tillrinningsområdet till sjön Bästeträsk. Den yttre
gränsen utgörs således av ytvattendelaren för tillrinningsområdet. Inom detta område finns det
begränsat med potentiella föroreningskällor. Området är glest bebyggt, ingen industriell
verksamhet i någon större skala har förekommit förutom kalkstensbrytning. Vägnätet inom
området är litet och förekomsten av farliga transporter torde i det närmaste vara obefintlig. Vidare
finns det begränsat med jordbruk och åkerareal. Skogsbruket är ej heller intensivt.
Området är inte utdikat och är generellt sett mycket opåverkat med få potentiella
föroreningskällor.
Framtida potentiella föroreningskällor kan de båda planerade kalkstensbrotten (utvidgning och
fördjupning av SMA:s kalkstensbrott Stucks och Nordkalks nya kalkstensbrott Bunge) komma att
utgöra.
Med de få potentiella föroreningskällorna som finns inom området har riskinventering, analys och
konsekvensbedömning införlivats i denna ansökan.
Förslaget för vattenskyddsområdet för Bästeträsk inklusive ovan nämnda delar redovisas i denna
ansökan med tillhörande bilagor. Förslaget har reviderats efter samråd med berörda.
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1.1

Sökande och administrativa uppgifter

Sökande:

Tekniska Nämnden
Region Gotland

Organisationsnummer:

212000–0803

Adress:

Region Gotland
621 81 Visby

Kontaktpersoner:

Claudia Castillo
Magnus Jönsson

Telefon:

1.2

0498-26 90 00

Bakgrund och motiv för ansökan
Sjön Bästeträsk kommer inom kort att utgöra vattentäkt för Fårösund och Bungenäs. Region
Gotland har i dom tillstånd att ta ut 22 L/s varav 12 L/s för allmän vattenförsörjning. De tekniska
installationerna är färdiga och det nya vattenverket togs i drift i juli 2015.
Det är således av stor vikt att skyndsamt ge sjön med dess tillrinningsområde ett relevant och
ändamålsenligt skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt flergenerationsperspektiv.
Genom att Bästeträsk förklaras som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
stärks skyddet för vattenförekomsten.

1.3

Behov av skyddsområde och ytvattenförekomstens värde
Vid vattenskyddsarbeten bör vattentäktens värde bedömas. Både vattentäkter i drift och
reservvattentäkter är generellt så värdefulla att de ska ha fastställda vattenskyddsområden.
Fårösund har baserat vattenförsörjningen huvudsakligen på uttag av ytvatten från Hau träsk och
uttag av grundvatten. Både uttagsmöjligheter och vattenkvaliteten i Hau träsk har varit otillräckliga
och inte fullgod. Regionen nyttjar nu Bästeträsk som råvattentäkt.
Bästeträsks värde enligt Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde (Handbok 2010:5,
Utgåva 1, Februari 2011) är att vattentäkten har mycket högt skyddsvärde.
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1.4

Information och samråd
Ett informations- och dialogmöte hölls i Bungegården den 28 maj 2015 om framtaget förslag
(version 1.2 daterad 2015-05-18) till vattenskyddsområde och föreskrifter för Region Gotlands
vattentäkt Bästeträsk. Under mötet presenterades förslaget och ett flertal synpunkter lämnades av
de drygt 40 personer som medverkade. Regionen förde anteckningar. Dessa anteckningar redovisas
i Bilaga 2.
Synpunkter som framkom på mötet föranledde en revidering av ansökan. I det reviderade förslaget
ändrades bl a gränserna för den primära skyddszonen efter det att ny information tillförts om
högvattennivåer och våtmarker kring Bästeträsk. Det förändrade förslaget diskuterades under
hösten 2015 i Tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade 2016-01-20 att ge
teknikförvaltningen fortsatt uppdrag att färdigställa ansökan så att formellt samråd kan påbörjas.
Vid Tekniska nämndens möte den 23 mars 2016 presenterades en reviderad ansökan (version 2.1
daterad 2016-02-19) med de ändringar som gjorts av primär skyddszon samt förändringar i
föreskrifter. Tekniska nämnden beslutade att samråd och kommunicering kunde påbörjas.
Nämnden beslutade att även informations- och dialogmöten skulle hållas under samrådstiden.
2016-04-04 påbörjades samråd med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden. samt Byggnadsnämnden. Tid för att lämna synpunkter sattes till 23 maj 2016.
Samtliga ägare (ca 55 fastigheter och ca 65 fastighetsägare) har fått möjlighet att yttra sig över
ansökan. Föreläggande om att yttra sig skickades ut 4 april 2016 med tid att komma in med
yttranden till den 23 maj 2016. Fastighetsägare förelades också att komma in med uppgifter om
eventuella innehavare av särskild rätt till marken. Efterhand som kännedom har fåtts om
innehavare av särskild rätt har även dessa förelagts att yttra sig (31 stycken).
Tisdagen den 19 april 2016 hölls ett informations- och dialogmöte som var riktat till politiker,
myndigheter, föreningar mm. Onsdagen den 20 april 2016 hölls ett informations- och dialogmöte
som var riktat till fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt. Anteckningar efter dessa
möten finns i Bilaga 2 och 3 tillhörande upprättad Samrådsredogörelse, se bilaga 3 till denna
ansökan.
Med anledning av inkomna synpunkter har Teknikförvaltningen funnit skäl att utföra ytterligare
utredningar som underlag för ansökan. På uppdrag av Regionen har Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA) utfört en riskbedömning av bete intill Bästeträsk, som färdigställdes den 2 maj 2017. I
ansökan finns en sammanfattning av riskbedömningen. Bilaga 3.
Regionen har i upprättad samrådsredogörelse, Bilaga 4, bemött inkomna yttranden och angett de
fall där synpunkterna föranlett revideringar av ansökan.
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Med anledning av resultaten av riskbedömningen och några framkomna synpunkter har
Teknikförvaltningen reviderat föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Bästeträsk. Två förändringar
har också skett beträffande vattenskyddsområdets gränser sedan den senaste versionen (version
2.1). Den ena gäller gräns vid Stucks kalkstensbrott, den andra vid den smala landtungan mellan
Bästeträsk och Östersjön. Den sekundära skyddszonen har också justerats något efter senaste
underlaget för Bästeträsks avrinningsområde.
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2.

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden
Enligt de allmänna råden bör länsstyrelse och kommun verka för att vattenskyddsområden skapas
för åtminstone samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma
vattentäkter. Även grund- och ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, bör skyddas.
Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte
beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre område som
vattenskyddsområde.
Vid avgränsningen av ett vattenskyddsområde för yt- eller grundvattentäkt bör särskilt övervägas
om befintliga verksamheter eller anläggningar, som kan ha betydelse för att uppnå syftet med
vattenskyddsområdet, behöver ligga inom skyddsområdet för att på så sätt omfattas av
föreskrifterna för vattenskyddsområdet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden bör utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd på
både kort och lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv. De bör anpassas efter lokala
förhållanden och efter skyddsbehovet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför långtgående
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett vattenskyddsområde bör delas in i zoner
med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i
respektive zon. Ett vattenskyddsområde kan delas in i vattentäktszon, primär respektive sekundär
skyddszon och vid behov tertiär skyddszon.
I föreskrifterna bör beaktas konsekvenserna både av plötsliga och kontinuerliga utsläpp från
föroreningskällor. Det kan gälla såväl punktkällor som diffusa föroreningskällor.
Vissa verksamheter bör förbjudas inom ett vattenskyddsområde. Detta gäller t.ex. sådana
verksamheter som kan ge upphov till irreversibla skador eller skador som kan få långtgående
konsekvenser för vattnets kvalitet och kvantitet. Skadorna kan antingen bero på enskilda utsläpp
eller på den sammanlagda effekten av många små utsläpp eller på konsekvenser av ingrepp i
miljön. Inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter bör vid behov omfatta både pågående
verksamheter och tillkommande verksamheter.
I Naturvårdsverkets allmänna råd beskrivs även vad vattenskyddsföreskrifterna bör innehålla.
Vid bedömningen av hur långt en inskränkning i enskilds rätt får gå för att syftet med ett
vattenskyddsområde skall tillgodoses bör man beakta att det inte är ovanligt att syftet endast kan
uppnås genom höga skyddsnivåer och långt gående restriktioner.
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2.1

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde
Enligt Naturvårdsverkets handbok är huvudprincipen för både yt- och grundvattenförekomster att
hela tillrinningsområdet bör omfattas av vattenskyddsområdet.
För ytvattenförekomster finns metoder för avgränsning som bl a kan utgå från följande principer:







Topografisk avgränsning
Buffertzon vid sjöar och vattendrag
Rinntider i vattensystemet
Sårbarhetsbedömningar och – klassificeringar
Empiriska erfarenheter
Risker/riskacceptans

Beträffande ytvatten är dock huvudalternativet att hela tillrinningsområdet ska omfattas av
vattenskyddsområdet.
Inom en sjös och dess närmaste omgivningar (ca 50 m) där vattenuttaget sker föreligger ett starkt
skyddsbehov mot akuta föroreningar i samband med utsläpp vid t ex olyckor. Det föreligger också
generellt ett skyddsbehov inom hela avrinningsområdet gentemot föroreningskällor inom områden
med otillräckliga barriärer. Detta gäller såväl både för diffusa som för punktkällor.
I Naturvårdsverkets handbok bör följande zonbeteckningar användas





Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon (vid behov)

Zonindelningen medger differentierade restriktioner inom olika delar av ett vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden kan inrättas både för vattentäkter och för vattenförekomster som kan
komma användas för vattenförsörjning i framtiden.
Indelning av vattentäktszoner för en ytvattentäkt baseras på rinntider i sjöar och vattendrag.
Rinntidsberäkningen ska göras för en högflödessituation, vid ogynnsam vindriktning och med
transporthastigheten för första föroreningsfronten. Beräkningen ska dessutom göras under den
årstid eller period som de mest ogynnsamma förhållanden råder.
Vattentäktszonen bör omfatta närområdet kring råvattenintaget i sjön.
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Primär skyddszon
Naturvårdsverket har satt den dimensionerande rinntiden för den primära zonen till 12 timmar.
Naturvårdsverket grundar denna bedömning på att det förekommer någon form av tillsyn eller
övervakning, annars bör denna tid vara längre.
Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar från att nå
ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära zonen. Strandzonens bredd motsvarar
uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Den bör vara minst 50 m bred och omfatta alla
tillflöden i form av åar, bäckar och större diken eller täckdiken från vilka rinntiden till
vattentäktszonen beräknas vara mindre än 12 timmar (se figur 1 och 2).
Sekundär skyddszon
Den sekundära zonen ska skydda ytvattendraget eller sjön från föroreningsspridning via avrinning
direkt på marken och/eller via grundvattnet.
Den sekundära zonen avgränsas genom:


ett område omfattande ytvattendraget eller sjön och dess tillflöden samt all småskalig
ytvattendränering på och under mark med en maximal rinntid till den primära zonen av 12
timmar beräknad vid en högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år.

samt av:


ett område motsvarande flödestiden (uppehållstiden i mark- och grundvatten) av 100 dygn.
Dock minst ett 50 m brett markområde kring de sjöar och vattendrag där rinntiden till den
primära zonen är mindre än 12 timmar vid en högflödessituation. Vid de stränder där
primär och sekundär zon sammanfaller, blir sålunda den totala strandzonen minst 50m +
50m, d.v.s. 100 m på vardera sidan om vattendraget (se Figur 2).
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Figur 1. Principskiss för avgränsning av vattenskyddsområde för ytvattentäkt och indelning i zoner längs
vattendragen. Zonerna avgränsas också till omgivande mark. I detta fall utgör hela tillrinningsområdet
vattenskyddsområde. För detaljer se figur 2. Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde.

Figur 2. Strandzonernas utformning vid gränsen för den primära skyddszonen. Figur från Naturvårdsverkets
handbok om vattenskyddsområde. Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde.
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2.2

Naturvårdsverkets beräkningsmetodik för bestämning av rinntid
Bestämning av rinntid
Som underlag för indelningen av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner används uppskattningar
av rinntider i olika delar av vattentäktens tillrinningsområde. Begreppet rinntid används här för att
ange den tid som det förväntas ta för en eventuell förorening att transporteras genom sjöar och
vattendrag fram till vattentäktszonen.
Ett flertal faktorer måste vägas in vid bedömningen av rinntiderna. Det är exempelvis stor skillnad
mellan rinntiden längs ett vattendrag och rinntiden genom en sjö. Olika delar av tillrinningsområdet
måste därför behandlas på olika sätt och rinntiderna för olika delsträckor måste summeras för att
bestämma den totala rinntiden till vattentäkten. Beroende på lokala förhållanden och tillgången till
nödvändiga indata kan olika beräkningsmetoder väljas för olika delsträckor.
Som underlag för bestämningen av skyddszonerna behövs uppskattningar som gäller när de mest
besvärliga förhållandena kombineras. För vattendragssträckor innebär det att rinntiderna behöver
bestämmas för en högflödessituation, medan för sjöar kan förhållanden som gäller vid den mest
ogynnsamma vindriktningen vara aktuella vid beräkningarna.
Rinntid genom sjöar
Rinntiden genom en sjö beror av många faktorer. I princip beror vattentransporten av tillrinningens
storlek i förhållande till sjöns form och djup, samt av vindförhållanden, skiktning i sjön och
isförhållanden.
Transporten påverkas även av att förorenande ämnen har olika egenskaper. Ämnen kan vara
sjunkande, flytande eller neutrala, d.v.s. de blandar sig med vatten.
Rinntiden för en förorening genom en sjö beror även av sjöns aktiva volym. Andelen aktiv sjövolym
varierar och beror av sjöns form, djupförhållanden och vattnets skiktning.
I verkligheten medverkar inte hela sjöns volym i utbytet i lika hög grad. Vid stor tillrinning kan en
snabb genomströmning skapas där endast delar av sjöns vattenmassa deltar. I en flikig
genomströmnings sjö medverkar också en mindre andel av sjön än i en sjö med jämnare form. Den
teoretiska omsättningstiden är alltså ett mått på utbytestiden men ger inte den betydligt snabbare
rinntiden.
Överslagsmässiga beräkningar kan ofta användas för att få en uppfattning om rinntidens
storleksordning på grund av att även komplicerade modeller är osäkra och kräver mycket data av
ibland osäker art. För noggranna transportberäkningar krävs modellberäkningar som tar hänsyn till
de lokala förhållandena som har betydelse för transporttiden genom sjön men dessa modeller är
inte nödvändigtvis mer trovärdiga än enklare modeller.
För stora sjöar är vindhastighet och vindriktning de dominerande faktorer som påverkar
transporten mest. Kraftig vind ökar också den ytvattenvolym som omblandas och förlänger därmed
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den genomsnittliga transporttiden genom sjön. Den vinddrivna strömningen kan även vara
betydelsefull i mindre sjöar. Lokala förhållanden, såsom sjöns form och djup samt
vindexponeringen avgör hur rinntiden i den enskilda sjön påverkas. Ju grundare sjö, desto snabbare
avtar vindströmmen med djupet.
Oljeföroreningar som kan transporteras som oljefilm på vattenytan, kan antas spridas med cirka 3
% av vindhastigheten. Om man antar att det sker en omblandning av föroreningen i det övre 1metersskiktet, kan spridning istället antas ske med cirka 1,5 % av vindhastigheten, vilket bör vara
dimensionerande för avgränsningen av zonerna.
Antagandet gäller teoretiskt för mycket stora och djupa sjöar, men i praktiken kan detta riktvärde
ofta användas även för andra sjöar. Som underlag för vindhastighet används vindar med en
återkomsttid på 10 år i de fall sådan statistik finns.
Rinntid i vattendrag
Vattenhastigheten längs en vattendragssträcka beror främst av flödet, vattendragets lutning och
tvärsnittsarean men även bottnens beskaffenhet. Många beräkningsmetoder ger en uppskattning
av vattnets medelhastighet. Vattenhastigheten är inte lika med transporttiden. Den verkliga
transporthastigheten är generellt betydligt högre än medelvattenhastigheten. Erfarenhetsmässiga
uppskattningar från mätningar av vattenhastigheter och spårämnesförsök, visar att
transporthastigheten kan vara upp till 40 % högre än medelvattenhastigheten, men denna relation
varierar mycket beroende på lokala förhållanden (källa: SMHI).
Hastighetsfördelningen i en tvärsektion av ett vattendrag beror av tvärsektionens form och
bottenstrukturen. Maximal vattenhastighet återfinns strax under vattenytan i en del av
tvärsektionen där det är långt till bromsande friktion från vattendragets botten. Vid ett djup strax
under halva sektionsdjupet är vattenhastigheten ungefär lika med medelhastigheten i sektionen.
Noggrann bestämning av rinntider kräver tillgång till indata av god kvalitet, som exempelvis
spårämnesförsök, noggrant kalibrerade hydrauliska modeller eller transportberäkningsmodeller
vilket i regel inte är möjligt att uppnå.
Mindre vattendrag - schablonmetod
En grov schablonmässig uppskattning av transporthastigheten i mindre vattendrag beskrivs i Tabell
1. Värdena anger uppskattad transporthastighet i medeltal över en vattendragssträcka och bygger
på erfarenheter från vattenföringsmätningar som har utförts i olika delar av landet.
Utgående från vattendragets lutning och en typklassning av vattendragen anges troliga
transporthastigheter för en förorening vid en generell högflödessituation.
Typklassningen av vattendragen som rinner till Bästeträsk har skett utifrån de antaganden om
avrinningsområdets area och vattendragets bredd vid högflödessituationen som anges i Tabell 2.
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Transporthastigheterna kan anses gälla vid normala förhållanden, och kan behöva justeras om
vattendragen är starkt igenväxta eller om särskilda hinder förekommer. Värdena kan användas
exempelvis för översiktliga schablonklassningar av mindre vattendrag inom likartade områden.
Med hjälp av tabellerna kan transporthastigheten schablonmässigt bestämmas för vattendrag av
typen dike, bäck eller å. Om det är svårt att avgöra vilken typklassning som passar bäst för det
aktuella vattendraget, kan en känslighetstest göras där zonernas utbredning undersöks för flera
olika vattendragstyper. För lutningar mellan 1 ‰ och 1 % kan ungefärliga tranporthastigheter
interpoleras fram mellan tabellens värden, men utanför detta intervall saknas tillräckligt underlag
för att bestämma schablonvärden. I dessa fall är det nödvändigt att använda noggrannare
beräkningsmetoder.
Tabell 1. Exempel på schablonmässig uppskattning av transporthastigheter i medeltal över en
vattendragssträcka. Värdena gäller för små vattendrag vid en generell högflödessituation. Tabellen hämtad
från Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Vattendragets
lutning
(m/km)

Transporthastighet (m/s)
Dike

Bäck

Å

(m/s)

(km/h)

(m/s)

(km/h)

(m/s)

(km/h)

1 (0,1%)

0,4

1,4

0,6

2,2

0,8

2,9

5 (0,5%)

0,7

2,5

1,1

4,0

1,6

5,8

10 (1,0%)

0,9

3,2

1,5

5,4

2,1

7,6

Tabell 2. Ungefärliga uppgifter om vattendragens egenskaper som har antagits vid typklassningen enligt
Tabell 1. Tabellen hämtad från Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Dike

Bäck

Å

Avrinningsområde
(km2)

0,5 km2

5 km2

50 km2

Vattendragets bredd vid
högvatten (m)

0,6 – 0,8 m

2–3m

7 – 10 m

Vattendragets djup vid
högvatten (m)

0,3 0,6 m

0,7 – 1,5 m

1,5 – 3 m

För bestämning av rinntider för skyddszoner rekommenderas en högflödessituation med minst 10
års återkomsttid.
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3.

Teknisk beskrivning

3.1

Teknisk beskrivning av Fårösunds vattenförsörjningsanläggning

3.1.1

Intag och överföringsledning
I Bästeträsk har ett intag byggts med ledning till en pumpstation på sjöns östra sida. Råvattnet tas
ca 300 m från stranden och passerar en intagssil med spaltvidd 3 mm. Silen är placerad i
intagspunkten i Bästeträsk. Från råvattenpumpstationen som är placerad ca 70 m från stranden,
pumpas råvattnet sedan till det nyanlagda vattenverket i Fårösund.

3.1.2

Råvattenkvalitet
Generellt sett är råvattenkvaliteten bra. Ur ett drickvattenperspektiv har vattnet dock högt innehåll
av organiskt material. Övriga parametrar är låga och hårdheten är med gotländska mått relativt låg.
Vattentemperaturen sommartid är dock relativ hög. Råvattenkvaliteten framgår av data i tabell 3
nedan.
Tabell 3. Analyser råvattenkvalitet 2011.
Parameter
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Hårdhet
Klorid
Sulfat

3.1.3

Enhet
FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°dH
mg/l
mg/l

110614
0,65
12
151
8
3
<1
45
3
7
5
4

110712
0,69
10
142
9
3
<1
41
4
6,7
5
4

110809
0,69
11
135
9
3
<1
38
4
6,2
5
4

110906
0,82
10
128
10
4
1
37
4
6,1
6
5

110927
0,67
8
134
10
3
<1
37
4
6,1
6
5

111018
0,45
8
134
9
3
<1
38
3
6
5
4

111108
0,52
9
144
10
3
<1
39
4
6,4
5
4

Vattenverk
Till Fårösunds vattenverk kommer vatten via överföringsledning till det nybyggda vattenverket i
Fårösund.
Vattenbehandlingen i det nya vattenverket innefattar följande processer:
1) Förbehandling – filtreringsprocess
2) Skyddsfiltrering – patronfilter
3) Membranfiltrering
4) UV-desinfektion
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5) Desinfektion med natriumhypoklorit (klor)
6) pH-justering med natriumhydroxid
7) Blandningstank
För att utjämna dygnsvariationerna finns lågreservoarer. Till lågreservoarerna är
distributionspumpar kopplade som förser Fårösund och Bungenäs med dricksvatten.
3.1.4

Mikrobiologiska skyddsbarriärer
I en behandlingsanläggning för produktion av dricksvatten skall det finnas minst 3 barriärer mot
överföring av mikroorganismer från råvatten till dricksvatten. I vattenverket i Fårösund finns det 4
skyddsbarriärer. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Ultrafilter
Nanofilter
UV-desinfektion
Desinfektion med natriumhypoklorit

Med ovanstående behandlingssteg har vattenverket en avancerad och effektiv utrustning för
eliminering av bl a mikroorganismer.
3.1.5

Vattenkvalitet
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar uppnås:
Tabell 4. Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

3.2

Parameter
pH-värde

Enhet
pH

Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

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

Värde
Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*
≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2

Norra Gotlands vattenförsörjning, förbrukning och framtida behov
Vattenförsörjningen på norra Gotland omfattar ett flertal ej sammankopplade vattentäkter. Alla
vattentäkter utom Hauträsk, som tidigare försett Fårösund med vatten, är grundvattentäkter.
Variationerna mellan de olika vattentäkterna är stora både i kvalitet och i kapacitet. För flera
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vattentäkter gäller att kvalitet och kapacitet måste förbättras. En av de orter där problemen är
mest akuta är i Fårösund.
Fårösund har under lång tid baserat sin vattenförsörjning på uttag av ytvatten från Hau träsk.
Vattentäkten är behäftad med problem som är knutna både till kvalitet och till kvantitet. Ytvattnet
från Hauträsk genomgick behandling i Hau vattenverk innan det distribuerades till Fårösund.
Vattenbehovet för Fårösund uppgår till 3–4 L/s.
Region Gotland har nu ersatt uttaget från Hauträsk med uttag av vatten från den större sjön
Bästeträsk. Region Gotland fick tillstånd 2009-10-14 till att ta ut 22 L/s från sjön dels för allmän
vattenförsörjning och dels för att förse forskningsstationen vid Ar med vatten. Anläggningen för
allmän vattenförsörjning är färdigbyggd och innehåller bl.a. ett intag i sjön, en pumpstation och en
ledning från pumpstationen till det nya vattenverket i Fårösund.
Bästeträsk har under lång tid funnits med i Regionens planer som en möjlig råvattentäkt för allmän
vattenförsörjning. Redan under 1930-talet fanns förslag på att utnyttja sjön. Som ett led i dessa
planer övertog dåvarande Gotlands kommun dämningsrätten år 1984 i syfte att kunna nyttja sjön
som vattentäkt.
Bästeträsk förser nu Fårösund och Bungenäs med dricksvatten. Uttaget från Hauträsk har upphört.
Vilken roll Bästeträsk kommer att få i framtiden som vattentäkt är oklart. Idéer har funnits att
koppla samman olika ledningssystem på norra Gotland för att få en högre leveranssäkerhet.
Bästeträsk skulle utifrån detta få en viktigare roll. Idéerna diskuteras i ny VA-plan 2018. Skall ett
framtida uttag ökas måste kunskapen om sjöns hydrologi förbättras. Regionen har för något år
sedan byggt om regleringsanordningen som skall förhindra olovlig reglering och kommer att
införskaffa ytterligare kunskap om framförallt vattenföringen för att kunna skapa tydliga
regleringsregler i syfte att erhålla bästa möjliga miljö.
Till Fårösunds vattenverk som förses med vatten från Bästeträsk har Fårösund anslutits. Uttaget
kommer under den första tiden uppgå till ovan nämnda 2 – 4 L/s. Med Bungenäs inbegripet
kommer behovet i genomsnitt att uppgå till uppemot ca 4 - 6 L/s. Sommartid kommer
vattenbehovet att som mest uppgå till ca 12 L/s. Sker en ännu större utbyggnad av Bungenäs
kommer vattenbehovet att öka ytterligare. Totalt är idag uppskattningsvis ca 800 personer anslutna
till det befintliga vattenverket. Det är dock stor skillnad på antalet anslutna sommartid i jämförelse
med övrig tid på året. Sommartid uppskattas antalet anslutna till det dubbla ca 1 600 personer.
Region Gotland har bedömt att tillväxten för Fårösund med omnejd torde uppgå till ca 200
permanentbostäder och fritidshus i Fårösund och ca 140 i Bungenäs inom de närmaste 10 åren dvs
20 respektive 14 per år. Det finns således stort behov av att skydda vattentäkten både idag och för
framtiden. Skyddsmålet förbättras genom att ett vattenskyddsområde med föreskrifter upprättas.
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3.3

Vattendom, tillstånd och ägarförhållanden
Region Gotland har genom dom 2009-10-14 (Mål nr M 5609–07) tillstånd att ta ut 22 L/s från
Bästeträsk och att använda 12 L/s av dessa för allmän vattenförsörjning.
Vattenverksamheten berör dels fastigheten Fleringe 1:7 med vilken dämningsrätten och rätten att
tillgodogöra sig det uppdämda vattnet enligt 1938 års vattendom, följer, dels fastigheten Fleringe
Smiss 1:1 på vilken intagsledningen är belägen. Även pumpstationen är belägen på fastigheten
Fleringe Smiss 1:1.
Regionen äger fastigheten Fleringe Smiss 1:7. Regionen är även ägare till Fleringe Smiss 1:9 som
omfattar vattenområde i norra delen av Bästeträsk. Fastigheten Fleringe Smiss 1:1 ägs av staten
genom Naturvårdsverket.
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4.

Hydrologisk beskrivning

4.1

Beskrivning av Bästeträsk
Bästeträsks avrinningsområde är beläget på norra Gotland. Inom avrinningsområdet ligger sjön
Bästeträsk. Se Figur 3. Uppgifter om sjön kan variera något mellan olika uppgiftslämnare. I det
följande redovisas officiella uppgifter från SMHI, Naturvårdsverket och SGU.

4.1.1

Bästeträsks avrinningsområde

Bästeträsks avrinningsområde uppgår till ca 40,1 km2 inklusive sjön. Se figur 3. Sjön Bästeträsk får
sitt vatten från framförallt från myrarna, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr söder om Bäste Träsk och
från Kölningsmyr, Nyajsu och Häsllemyr väster om Bästeträsk. Flera av dessa myrar är mer eller
mindre grundvattenbaserade, dvs det sker ett grundvattenutflöde till dem. Magasinering av vatten
i myrar och grundvattenmagasin innebär en jämnare tillrinning till Bästeträsk. Mindre tillflöden till
Bästeträsk kommer även från andra myrar t ex vid Sikhagevik i söder och från Kyrkgatmyr i öster
samt från mindre jordbruksarealer sydväst om sjön.

Figur 3. Delavrinningsområden på norra Gotland med bl. a. Bästeträsks avrinningsområde. Storleken på
Bästeträsks avrinningsområde uppgår till ca 40,1 km2.
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Som framgår av figur 3 ligger det största tillrinningsområdet sydost om sjön. Detta område är en
dalgång med Bungeberget och Bräntings haid på var sin sida som utgör ytvattendelarna. Dessa
ytvattendelare når upp till nivån ca +50 m. I dalgången mellan höjderna ligger Ojnaremyr som
avvattnas till Tvärlingsmyr och vidare till Bästeträsk. Ojnaremyr får sitt vatten från omgivande
höjder. Det sker även grundvattenutflöde till myren. Området sydost om Bästeträsk torde utgöra
det viktigaste tillrinningsområdet till sjön.
Tidigare har det inte funnits några mätningar av avrinningen från Bästeträsk till havet. Uppgifter om
avrinningen har baserats på teoretiska beräkningar. De olika redovisade uppgifterna indikerar att
medelavrinningen kan uppgå från ca 150 L/s till ca 250 L/s.







SMHI redovisar uppgifter på specifik avrinning 5 – 6 L/s och km2 och en medelvattenföring
på 0,20–0,25 m3/s.
I Vattenplaneringsutredningen från 1978 anges att medelvattenföringen i Arån är 200 L/s.
Statens Naturvårdsverk har angett avrinningen till 5,5 L/s och km2 och en teoretisk
medelvattenföring till 220 L/s.
I en utredning som Viak AB utförde 1980 refereras till ”Gotlandsutredningen” att
medelvattenföring uppgår till 240 L/s vilket innebär en specifik avrinning på ca 6 L/s och
km2.
I ”Beskrivning och bilagor till hydrogeologiska kartan över Gotlands län”, SGU, har
avrinningen angetts uppgå till mellan 150 och 200 mm per år detta innebär en specifik
avrinning på mellan 4,8 och 5,3 L/s och km2. Detta ger en medelvattenföring i Arån på
mellan 192 och 212 L/s.

Eftersom det inte har funnits några mätningar gav Region Gotland SMHI i uppdrag att uppföra en
vattenföringsstation som mäter vattenflödet i Arån. Mätstationen har varit i drift sedan november
2013. I januari 2017, i samband med höga vattenflöden, uppdaterade och kvalitetssäkrade SMHI
den ursprungliga preliminära avbördningskurvan. Mätningarna i Arån från 1 april 2014 fram till 1
april 2018, dvs de tre senaste åren, pekar nu på en medelvattenföring på 159 L/s efter den
kalibrering som gjordes i början av 2017. Enligt den gamla, icke kalibrerade kurvan angavs en
medelvattenföring på 373 L/s. Se Figur 4.Den nya medelvattenföringen under perioden 2014-04-01
till 2018-04-01 pekar på en specifik avrinning på ca 4,0 L/s och km2 (159 L/s /40,1 km2) i medel från
hela avrinningsområdet. Det motsvarar en avrinning på ca 125 mm/år.
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Figur 4. Vattenföringsdata från mätstation i Arån de tre senaste åren mellan perioden 1 april 2014
och 1 april 2018. Den blåa grafen visar flödet I Arån beräknat med den äldre avbördningskurvan
innan kalibrering. Då angavs medelflödet till 373 L/s. Den röda grafen visar flödet efter det att
kalibrering och ny avbördningskurva har tagits fram. Medelflödet uppgår till 159 L/s. Enligt SMHI
kommer den blåa grafen att tas bort från hemsidan. http://www.airviro.smhi.se/bastetrask/.
Vanligtvis hanteras hydrologiska årsdata vare sig kalenderårsvis eller som ovan dvs från 1 april till 1
april utan från den 1 oktober till den 30 september nästkommande år s.k. hydrologiskt år.
Mätserien från Arån omfattar hittills tre hydrologiska år; 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.

Figur 5. Vattenföringsdata från mätstation i Arån från de tre senaste hydrologiska åren 2014/15, 2015/16 och
2016/17 (1 oktober - 30 september). Medelvattenföringen under dessa tre år anges till 138 L/s.

http://www.airviro.smhi.se/bastetrask/.
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Vattenföringen är avhängig mot nederbörden. SMHI redovisar en medelnederbörd vid den relativt
nya stationen Fårösund Ar A (togs i drift 1995-08-01) de 20 senaste hydrologiska åren (97/98 –
16/17) på 406 mm (https://opendata-download-metobs.smhi.se).
Nederbörd och medelvattenföringen under de tre sista hydrologiska åren framgår av nedanstående
tabell:
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nederbörd

446 mm

354 mm

371 mm

Medelvattenföring

182 L/s

88 L/s

148 L/s

En interpolering av ovanstående värden skulle ge en medelvattenföring på ca 150–160 L/s vid en
normalnederbörd på 406 mm. Det motsvarar en avrinning på mellan 3,7–4,0 L/s och km2 eller ca
120 mm. Tidsserierna är korta men allt tyder på att medelvattenföringen är mindre än vad man
tidigare har beräknat teoretiskt.
Avrinningsområdets andel sjö och skog redovisas i nedanstående tabell (SMHI, Avrinningsområden i
Sverige. Del 3). Geografiska skillnader och andelen sjö och skog påverkar den specifika avrinningen
och årliga variationen i avrinningen. Sjöprocenten kan sägas utgöra ett mått på områdets möjlighet
att magasinera vatten.
Tabell 4. Andelen sjö och skog inom Bästeträsks avrinningsområde.
Avrinningsområde
Bästeträsk

Areal km2

Sjö %

Skog %

40,1

18

42

Som framgår av tabellen utgör stor del av Bästeträsks avrinningsområde av skog, knappt ca 17 km 2.
Vattenvolymen i Bästeträsk har av Statens Naturvårdsverk angetts till 18 miljoner m3. (PM ang
Bäste träsk med anledning av förslag om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen, Statens Naturvårdverk.
Inkom till Lst 1972-06-01)

4.1.2

Geologisk och hydrogeologisk beskrivning

Tillrinningsområdet till Bästeträsk kännetecknas av att kalkberggrunden på många ställen går i
dagen eller att endast ett mycket tunt jordlager täcker berggrunden. De vanligaste förekommande
jordlagren är sandig jord och moränlera. I våt- och myrmarker förekommer kärrtorv. I figur 6a visas
jordartskartan som finns på SGU:s hemsida. Region Gotland har denna information, som också
härrör från SGU, i sitt GIS-system. Dess data har annan upplösning, se figur 6b.
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Figur 6 a. Jordartskarta från SGU. Kartan beskriver jord och berg i markytan. Som framgår av figuren är det
mestadels sedimentärt berg, postglacial sand och moränlera i markytan. ©SGU.
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html.
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Figur 6 b. Jordartskarta. Kartan beskriver jord och berg i markytan. Som framgår av figuren är det mestadels
sedimentärt berg, svallsediment och moränlera i markytan. ©Region Gotland, enhet geografisk information.

Figur 7. Jorddjupskarta från SGU. Jorddjupet inom Bästeträsks avrinningsområde uppgår huvudsakligen från
enstaka meter till ett fåtal meter. Till största delen ligger jorddjupet på mellan 0 och 1 meter. ©SGU.
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html.

Grundvattennivåerna följer i stort topografin d.v.s. i höglänta områden ligger grundvattennivån
högre än i låglänta och grundvattenströmningen sker från de topografiskt högre liggande områden
ner till de lägre områdena. Höjdområdena är framförallt Bräntings haid och Bungeberget, i söder,
som når upp till +40 och som mest till ca +50 m (Bungeberget). Inom dessa områden är de naturliga
grundvattenfluktuationerna störst och torde uppgå till uppemot 10 m. Inom tillrinningsområdet
finns ett större antal myrar t ex Ojnaremyr och Tvärlingsmyrs med flera myrar i söder mellan
Bräntings haid och Bungeberget samt Nyrajsu, Mavrajd, Kölningsmyr tillsammans med fler andra
myrar väster om Bästträsk. Dessa myrar utgör en dämpande effekt på de naturliga fluktuationerna
av grundvattennivåerna nära myrarna. Här är de naturliga fluktuationerna små.
Lägst i systemet ligger Bästeträsk på en nivå drygt ca +6m. Bästeträsk är reglerad och varierar ca
0,5-0,6 m på årsbasis. Enligt dom får vattennivån regleras 1 m. Grundvattennivåerna kring sjön
torde ligga nära sjöns nivå. I landtungan mellan Bästeträsk och Östersjön torde det finna en
gradient från Bästeräsks nivå på nivån ca +6 m ner till Östersjöns nivå på ca +0 m.
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Väster om Bästeträsk torde grundvattennivå sjunka från ungefär Kölningsmyr ner till Bästträsk.
Strömningsriktningen är mot Bästträsk.
Söder om området är grundvattenströmningen antingen mot Ojnaremyr, Tvärlingsmyr eller direkt
mot Bästeträsk. Vid flera myrar t.ex. Ojnare myr finns ett flertal utströmningsområden och källor
där grundvatten från högre liggande områden läcker ut framförallt under perioder med höga
grundvattennivåer i höjdområdena.
Från undersökningar som Nordkalk har genomfört i samband med ansökan om etablering av ett
nytt kalkstensbrott finns observationer av grundvattennivåer söder om Bästeträsk. Dessa redovisas
bl.a. i ”Hydrogologiska undersökningar av Bunge Ducker 1:64 med omgivningar”, SF Geologic, 200710-09. Av dessa framgår att grundvattennivåerna inom det tilltänkta brottet ligger mellan +20 och
+28 m. Grundvattennivåmätningar nära Ojnare myr vars vattennivå ligger på ungefär +18 m, visar
att de naturliga fluktuationerna är små (observationspunkt Rute 01, markyta +19,5 m). På ett litet
större avstånd från Ojnare myr fluktuerar grundvattennivån avsevärt mer (uppemot 5 m redovisas
för observationspunkt Rute 24 som ligger inom planerat brytområde, markyta +28,5 m). I en
observationspunkt mellan Nordkalks planerade kalkstensbrottet och Stucks kalkstensbrott
redovisas en fluktuation som överstiger ca 5 m (Stucks 131, marknivå ca +37 m).
Grundvattenobservationer från punkter som ligger högt visar att nederbörd får en snabb respons
genom höjda grundvattennivåer. Även sommarregn ger snabb reaktion genom höjda
grundvattennivåer.
Generellt kan sägas att i höjdområdena är grundvattenfluktuationerna mycket stora. Nivåerna
torde ligga som högst uppskattningsvis uppemot +30 till +40 m och variera uppemot 10 m eller
mer. Strömningsriktningarna är mot t ex Ojnare myr där vattennivå ligger på ca +18 eller mot andra
myrar eller direkt mot Bästträsk vars vattennivå ligger på ca +6 m. Fluktuationerna i
grundvattennivåerna minskar ju närmre utströmningspunkterna grundvattnet kommer.
4.1.3

Sjön Bästeträsks yta och djup

Bästeträsk är Gotlands största sjö med en sjö yta av ca 7 km2 (i Bevarandeplan för Natura 2000område, Bästeträsk SE340120, anges att öppen sjö yta uppgår till 705 ha). På Länsstyrelsens
hemsida anges att sjöarean uppgår till 665 ha. I Svenskt sjöregister (SMHI, 1996) anges sjöns area
till 6,39 km2. Statens Naturvårdverk anger i PM att sjöarealen uppgår till 6,6 km2.
Sjön är i likhet med andra sjöar på Gotland grund. Även beträffande djupet förekommer flera
uppgifter mellan 4,5 m och 5,5 m. I Bevarandeplanen anges största djup till ca 5 m. Statens
Naturvårdsverk anger 5,5 m.
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Figur 8. Del av norra Gotland med råvattenintaget vid Bästeträsk och Fårösunds samhälle.

Vattennivån ligger enligt topografiska kartbladet i medel på ca +6,1 m (i höjdsystem RH70).

Figur 9. Bästeträsk med Regionens pumpstation. Det största avståndet över sjön uppgår till ca 3 km.
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4.1.4

Bästeträsks vattennivåer

Bästeträsk är reglerad. Dämningsrätten har Region Gotland genom en vattendom från 12
september 1938. Följande regleringsnivåer gäller för Bästeträsk:
Högsta vattennivå
Lägsta vattennivå, jan-april
Lägsta vattennivå, maj
Lägsta vattennivå, juni
Lägsta vattennivå, juli-december

+6,58
+5,58
+5,98
+5,78
+5,58
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5.

Planbestämmelser och skyddade områden

5.1

Gällande planer
Inom det föreslagna skyddsområdet finns enbart en översiktsplan. En översiktsplan syftar till att
säkerställa markanvändningen i ett längre perspektiv. Nästa steg i den översiktliga planeringen är
fördjupade översiktsplaner och planprogram. Dessa genomförs på ett mer avgränsat område där
förutsättningar studeras mer detaljerat, och ligger sedan till grund för områdets fortsatta
detaljplaneläggning. Fördjupade översiktsplaner och planprogram är också grundläggande vid
bygglovgivning. Någon fördjupad översiktsplan finns inte.
Den gällande översiktsplan för Region Gotland är ”Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands
kommun 2010–2025, som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.

5.2

Befintliga områdesskydd

5.2.1

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

År 1973 beslöt jordbruksdepartementet efter en framställan från Naturvårdsverket att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten mm i sjön Bästeträsk. Beslutet förbjöd utsläpp av avloppsvatten inom ett
område som framgår av figur 10.
I förbudet som är daterat 1973-04-27 kan läsas:
”Kungl. Maj:t meddelar med stöd av 2 § fjärde stycket och 8 § miljöskyddslagen förbud mot allt
utsläppande från mark, byggnad eller anläggning av avloppsvatten, fast ämne eller gas, utöver vad
som f.n. äger rum, i sjön Bästeträsk med tillflöde och Källsjöar i Gotlands län samt uppläggande av
fast avfall så att nämnda vattenområden förorenas.”
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Figur 10. Område inom vilket det råder förbud mot utsläpp av avloppsvatten mm enligt
Jordbruksdepartementets beslut 1973-04-27.

Fastställande av ett vattenskyddsområde med föreskrifter medför inte att fastställt förbud blir
ogiltigt. Förbudet kommer att finnas kvar även efter det att vattenskyddsområdet har fastställts.
5.2.2

Naturreservatet Bästeträsk

Hela sjön Bästeträsk och delar av avrinningsområdet ingår i Bästeträsks naturreservat.
Naturreservatet bildades genom beslut av Länsstyrelsen 2001-05-16. Se figur 11.
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Figur 11. Naturreservat Bästeträsk.

Syftet med reservatet är att:








Bevara den goda vattenkvaliteten i Bästeträsk och därmed säkra fortsatt goda
levnadsbetingelser för de djur och växter som lever i sjön, bl a flera arter kransalger samt
Gotlands enda sötvattenslevande bestånd av sik,
Skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald i de barrskogsområden som ingår i
reservatet genom att låta skogen få utvecklas fritt,
Säkra fortsatt hävd av de betesmarker som ingår i reservatet för att därmed gynna och
bevara områdets natur- och kulturvärden,
Säkra att skötseln av Hässleänget med omgivande lövmarker sker på ett sätt som gynnar
områdets biologiska mångfald och främst då den större agatsnäckan samt de rödlistade
lavar som förekommer i området. Det innebär bl. a. fortsatt slåtterhävd av själva änget och
återkommande röjning och gallring av lövskogen,
Förhindra störning av det rika fågellivet på öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen.

Med stöd av 8 och 10 §§ NVL och 9 § naturvårdsförordning meddelade Länsstyrelsen i samma
beslut nedan angivna föreskrifter för reservatet.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten för ägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet att använda mark- och vattenområden inom reservatet.
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Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:








Uppföra byggnad eller anläggning
Anlägga väg eller stig
Dra fram mark- eller luftledning
Gräva, schakta, fylla ut, borra, spränga eller på annat sätt skada mark
Anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,
Sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande,
Avverka levande eller dött träd, markbereda, skogsodla eller utföra andra
skogsbruksåtgärder,
Tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel utanför åkermark
Nydika eller rensa befintligt dike
Använda motorbåt eller annan motordriven farkost annat än vid fiske med nät eller bur,
Fiska för annat än husbehov,
Fiska med annat än med nät, bur eller handredskap. Vid fiske med nät får högst tre (3) nät
användas samtidigt; nätens sammanlagda längd får därvid ej överstiga 90 m. Vid fiske med
bur får sammanlagt högst femton (15) burar användas samtidigt.







Utan hinder av ovanstående föreskrifter får naturvårdsförvaltaren vidta de skötselåtgärder som
anges i till beslutet bifogade skötselplan.

Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktas ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom
naturreservatet att tåla att





Reservatgränsen markeras
Skyltar om information om reservatet sättas upp
Tillämpliga trafikskyltar och vägbommar sätts upp
De slåtter och lövmarker som avgränsats på den till beslutet tillhörande kartan bilaga 4
(=Hässelänget) sköts enligt bifogade skötselplan
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Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som övrigt gäller är det förbjudet att:







Föra motordrivet fordon utanför de vägar och parkeringsplatser som markerats på i beslutet
bifogad karta (se beslutet)
Använda motorbåt eller annan motordriven farkost,
Vistas på någon av öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen under tiden 15 mars – 15
juli,
Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
Avsiktlig skada, döda eller samla in insekter eller mollusker.
Göra upp öppen eld. Medhavd grill får dock användas.

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltare att genomföra eller
upphandla den skötsel som skall genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.

5.2.3

Naturreservatet Bräntings haid
I den södra delen av Bästeträsks avrinningsområde finns Bräntings haid naturreservat som bildades
genom Länsstyrelsens beslut den 16 oktober 2001. Se figur 12.

Figur 12. Naturreservat Bräntings haid och naturreservatet Bästeträsk samt de båda avrinningsområdena
Bästeträsk och Hau träsk.
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Huvudskälen för bildandet av reservatet är att bevara ett större område med en mosaik av gammal
hällmarksbarrskog, alvarmarker, fukthedar, vätar och myrar samt med landets förmodligen rikaste
lokal för svärdkrissla Inula ensifolia.
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § MB om inskränkningar i rätten för ägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet att använda mark- och vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:









uppföra byggnad eller anläggning,
anlägga väg eller stig,
dra fram mark- eller luftledning,
gräva, borra, spetta, spränga eller på annat sätt skada mark,
avverka levande eller dött träd, markbereda, plantera skog eller utföra andra
skogsbruksåtgärder,
dika,
tillföra växtnäringsämnen eller använda kemiskt bekämpningsmedel,
föra fordon annat än på länsväg 148 och den körväg som följer reservatets sydvästgräns
samt på de två parkeringsplatser som finns inom området

Föreskrifterenligt 7 kap 30 § MB om allmänhetens rätt att färdas och vistas inom reservatet samt
om ordningen i övrigt inom området.
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att




5.2.4

föra motordrivet fordon annat än på länsväg 148 och den körväg som följer reservatets
sydvästgräns samt på de två parkeringsplatser som finns inom området
bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
göra upp eld.

Naturreservat Gotlandskusten

Naturreservatet Gotlandskusten omfattar hela den strandskyddade delen av Gotlands kust.
Reservatsområdets bredd varierar mellan 100 och 300 m. Vid kusten norr om Bästeträsks
avrinningsområde uppgår bredden till 100 m och befinner sig alldeles utanför avrinningsområdet.
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Figur 13. Naturreservat Gotlandskusten. Norr om Bästeträsk saknas det men där tar Naturreservat Bästeträsk
vid.

5.3

Planerat områdesskydd
Bästeträsk ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan. I Naturvårdsverkets planer finns att
Bästeträsk ska få ett områdesskydd i form av nationalpark.

5.4

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i hela EU. Nätverket ska skydda och bevara
den biologiska mångfalden. Områden som har speciellt värdefull natur skall ingå i Natura 2000.
Urvalet görs av Länsstyrelserna och beslutas av regeringen. Åtgärder eller verksamheter som på ett
betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område kräver tillstånd från
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även det regionala ansvaret för att länets Natura 2000-områden
har en gynnsam bevarandestatus för ingående arter och naturtyper. I övrigt är det
Naturvårdsverket som administrerar Natura 2000-områdena i Sverige. Majoriteten av alla Natura
2000-områden är skyddade som nationalpark eller naturreservat.
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Inom Bästeträsks avrinningsområden har det tidigare funnits flera s k Natura 2000-områden. Dessa
har täckt en stor del av avrinningsområdet och sammanfaller i stort sett med naturreservaten. De
tre som låg närmast sjön Bästeträsk var Natura 2000-området Bästeträsk som omgärdade sjön och
Natura 2000-området Kölningsträsk och Hässleänget som låg väster respektive sydväst om sjön. I
söder låg Natura 2000-området Bräntings haid.
Naturvårdsverket föreslog för några år sedan att Natura 2000-områdena inom Bästeträsk skulle
utvidgas. Enligt förslaget skulle det nya Natura 2000-området få följande utbredning. Se figur 14.
Ärendet har behandlats av regeringen och regeringen beslutade i slutet av augusti 2015 att det
föreslagna området ska utgöra ett Natura 2000 område. Beslutet lämnades till EU-kommissionen
som tog upp området på den lista över Natura 2000-område som skulle antas av kommissionen.
Den 15 augusti 2016 bekräftade regeringen att kommissionens uppgifter angående området var
korrekta.

Figur 14. Det utvidgade Natura-2000-området som fastställdes av regeringen i slutet av augusti 2015
tillsammans med de föreslagna gränserna för primär och sekundär vattenskyddszon (svart respektive blå
linje). Med på bilden syns även Stora Vikers och Sigfride (som hänger ihop med Bästeträsk). ©Region
Gotland, enhet geografisk information.

Nordkalk och SMA ansökte om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD). I oktober 2016 beslutade HFD att regeringens beslut om Natura 2000-
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område inte skulle gälla förrän domstolen beslutat i ärendet. På så sätt hindrades EUkommissionen att besluta om det utvidgade Natura 2000-området.
Den 29 juni 2017 kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Domstolen beslutade att inte häva
regeringens beslut. Domstolen ansåg att regeringens beslut inte stred mot någon rättsregel och att
beslutet därmed ska stå fast. Den 3 januari 2018 fastställde EU-kommissionen det nya och
utvidgade Natura-2000-området, vilket innebär att det endast är kommissionen som har rätt att
besluta att området inte längre ska vara ett Natura 2000-område
Det nya natura 2000-området är nu avsevärt större och sammanhängande. Alla de tidigare natura2000-områdena är införlivade i det nya utvidgade natura 2000-området.
Alla natura 2000-områden skall ha en s.k. bevarandeplan vilket de gamla Natura 2000-områdena
Bräntings haid, Bästeräsk och Hässleänget har. Kölningsträsk saknar plan, då området kom till
senare till nätverket. Det nya utvidgade Natura 2000-området Bästeträsk har ännu ingen
bevarandeplan.
I Bevarandeplanen för det gamla Natura 2000-området Bästeträsk kan man läsa följande som bl a
motiverar att sjön ska skyddas:
”Sjön Bästeträsk är med en öppen vattenyta om 705 hektar Gotlands största sjö. Sjön får sitt vatten
från flera håll. Huvudtillflödet kommer från Släkmyr, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr söder om
Bästeträsk. Mindre tillflöden kommer från mindre myrmarker vid Sikhagevik i södra delen, från
Kyrkgatmyr i öster och från mindre arealer jordbruksmarker sydväst om träsket. Den allra största
delen av avrinningsområdet omfattar mark som nästan helt saknar ingrepp. Sjön har sitt utlopp i
norra delen. Utloppet är reglerat genom vattendom från 1939. Vattnet går genom en gjuten kulvert
till en fördämning. Fördämningen har en fallhöjd på en meter. Syftet med fördämningen har varit
elproduktion. Numera förekommer ingen elproduktion.
Bästeträsk är en grund sjö med ett största djup på cirka fem meter. Sjön är grund i västra delen,
med ett största djup på cirka en meter. I östra delen av sjön finns de djupaste delarna. Bottnen
utgörs i södra delen av hällar, i östra och västra kanten finns sten och grus, men i övrigt täcks
bottnen av kalkrik gyttja och bleke. Gyttjan utgörs av fint nedbrutet material från framför allt
kransalger. Bleken överlagras av mjuk utfälld kalktuff.
Sjön är fattig på vegetation. I den sydvästra och västra delen av sjön finns några sammanhängande
agruggar och lite vass. Under vattnet växer mindre bestånd av kransalgerna borststräfse Chara
aspera och skörsträfse Chara globularis. I sjöns finns också den förmodligen enda förekomsten i
landet av kransalgen pärlslinke Nitella tenuissima. I sjön finns även de ovanliga arterna
mellansträfse Chara intermedia och törnsträfse Chara polyacantha. Nära utloppet har borstnate
påträffats.
Vattnet är grönaktigt och klart och siktdjupet är större än vattendjupet. Närsalthalterna är mycket
låga. Vattnet som tillförs träsket är rent, och håller i vissa avseenden dricksvattenkvalitet. Vattnet
håller dock helt naturligt ett visst innehåll av humus. Nedbrytningen av organiskt material är dock
effektiv, vilket ger en snabb omsättning av näringsämnen.
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Längs flera av stränderna finns en tydlig så kallad strandbarrikad, en vall av grus som bildats genom
skjuvning av is från sjön.
I sjön finns de två öarna Storholmen och Lillholmen som utgörs av uppstickande berghällar. På
öarna finns en stor koloni med ejder.
Av fiskar i sjön finns gädda, abborre, mört, sarv, sutare, sik (enda sötvattenslevande beståndet på
Gotland), stensimpa (enda förekomsten på Gotland), storspigg och småspigg. Kräftor förekommer
rikligt. Ål fanns förr i sjön men har inte påträffats efter 1968. Regnbåge har odlats i kassar och
införts utan resultat.”

”Våtmarker
Ett flertal våtmarker ansluter till Bästeträsk. I södra delen av området finns ett våtmarksområde
bestående av en mindre agmyr som dräneras av en bäck ut i Bäste träsk. Den något större myren
Tvärlingsmyr dräneras genom agmyren och bäcken. Kanterna av myren utgörs på några håll av kärr
på mjukmatta. Största delen av kantzonerna utgörs av blåtåtelkärr.
I södra delen finns en del källpåverkad axagvegetation. Här finns dessutom flacka artfattiga
hirsstarrkärr där det växer hirsstarr, blåtåtel, sumpgentiana, strandmaskros och i bottenskiktet
korvskorpionmossa och kärrbryum. Ett mindre område med hirsstarrkärr finns dessutom. Bäcken
dräneras genom ett område med mycket grovt material vilket förhindrat våtmarksbildning. Bäcken
visar dock några intressanta hydrologiska företeelser.
På ett ställe i bäckfåran finns ett slukhål där bäcken dräneras underjordiskt. Ett 40-tal meter längre
bort tränger vattnet upp genom sprickor i berget. Bäcken slingrar fram i vackra bågar och på
bottnen finns rikligt med kalktuff. Några avsnörda bäckslingor finns längs kanterna på bäcken. I
bäcken växer hirsstarr, blåtåtel, vattenmynta, ag, knappag och i bottenskiktet mindre förekomster
källtuffmossa.
Rakt söder om Bästeträsk finns ett öppet sluttande kärr som mynnar i Bästeträsk. Kärrets östra del
utgörs av källkärr och genomströmmas av en slingrande bäck vars övre del är uträtad av ett dike.
Betesepoken är sedan länge avslutad och kärret har högvuxen vegetation med kraftig
förnapålagring. Bitvis är vegetationen dock rik med goda förekomster hirsstarr, ängsnycklar,
kärrknipprot, blodrot, majviva, ängsvädd, kärrsälting, kärrlilja och brudsporre. Bottenskiktet är
kraftigt utarmat. Här växer endast kalkkammossa och guldspärrmossa.
De västra delarna domineras helt av knappag. I de östra delarna ingår axagen fortfarande som en
dominerande del i vegetationen. Området omges av tallskog och ett mindre kalhygge i öster.
Väster om Bästeträsk ligger ett stort område med flera stora träsk. Naturförhållandena är detta
område mycket karga. Jordtäcke saknas helt på många håll. Området sluttar svagt åt sydväst och
dränerar de tre stora agträsken Kölningsträsk, Nyrajsu och Mavrajd ut i Bäste träsk. Dräneringen
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sker genom Hässlemyr i temporära bäckar som inte bildat någon annorlunda vegetation än
omgivningen. Detta visar att vattnet har ett mycket lågt innehåll av närsalter.
Stor utbredning i vegetationen har vätartade områden med ofullständig vegetationstäckning.
Dominerande arter inom dessa ytor är bland annat slankstarr, hirsstarr, blåtåtel, knappsäv och
ärtstarr. Dessa områden har tydlig blekeutfällning. Stora ytor utgörs av knappagkärr. Dessa finns i
regel i områden som står under vatten en stor del av året. De flacka lågstarrvätarna invaderas nu
efter hand av knappag. Flera av knappagkärren invaderas i sin tur av ag. Omgivningarna runt
området utgörs av karga tallskogar. Området bär få spår av negativ påverkan. Några få körvägar
som genomkorsar området har endast åstadkommit svag lokal påverkan av marken.”

5.5
5.5.1

Riksintressen
Riksintresse för naturvård – Bästeträsk med omgivningar
Hela det planerade vattenskyddsområdet ingår i riksintresse för Naturvård. Se Figur 15.

Figur 15. Riksintresse för Naturvård. Hela vattenskyddsområdet ligger inom Riksintresse för Naturvård.
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5.5.2

Riksintresse för kulturmiljövård - Hau och Fleringebygden
Det finns flera Riksintressen för kulturmiljövård på Norra Gotland. Två av dessa sträcker sig in på
skyddsområdet. Den ena är Hau på den östra sidan och det andra är Fleringebygden på den västra
sidan. Se figur 16.

Figur 16. Riksintresse för Kulturmiljövård. Två stycken riksintressen för kulturmiljövården sträcker sig in i
vattenskyddsområdet, Hau på den östra sidan och Fleringebygden i väster. ©Region Gotland, enhet geografisk
information.

5.5.3

Riksintresse för friluftsliv - gotlandskusten
Gotlandskusten utgör ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresset Gotlandskusten följer i stort sett
strandskyddet. Det är framförallt i de norra delarna av vattenskyddsområdet sim Riksintresset
Gotlandskusten kommer in. Se Figur 17.
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Figur 17. Riksintresse för friluftsliv. Riksintresset följer i stort sett strandskyddet. Det är i de norra delarna
som vattenskyddsområdet stäcker sig in på riksintresset för friluftsliv.

5.5.4

Riksintresse för mineralutvinning – Rute och Stucks
Områden inom det planerade vattenskyddsområdet är riksintressen för mineralutvinning –
kalksten. Det är Rute och Stucks i vattenskyddsområdets sydöstra del. Se Figur 18.
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Figur 18. Riksintresse för mineralutvinning. Det är områdena Rute och Stucks som i stort sett ligger helt (Rute)
eller till stora delar (Stucks) inom föreslaget vattenskyddsområde. Alldeles väster men utanför
vattenskyddsområdet ligger Fleringe som också är ett område för riksintresse för mineralutvinning.

5.6

Idag befintligt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Hau träsk
I det intilliggande avrinningsområdet för Hau träsk finns ett vattenskyddsområde som fastställdes i
vattendom från 1944.

5.7

Motstående intressen i Bästeträsk och inom tillrinningsområdet
Det finns inga kända vattenuttag eller tillstånd för vattenuttag från Bästeträsk förutom regionens
tillstånd att ta ut vatten till forskningsstationen vid Ar (10 L/s) och att ta ut vatten för allmän
vattenförsörjning (12 L/s). Det är dock inte uteslutas att uttag görs av någon eller några av de
närliggande fastigheterna för bevattning eller för dricksvattenförsörjning. Enligt uppgift ska det t ex
finnas en samfällighet som tar vatten ur Bästeträsk i norra delen av sjön.
Övriga motstående intressen finns upptagna i kapitlet avseende inventeringen av potentiella
föroreningskällor.
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6.

Utformning av vattenskyddsområdet

6.1

Bedömningsgrunder för planerat vattenskyddsområde
Indelning i skyddszoner har i första hand skett på hydrologiska grunder, dvs ytvattnets tillrinning
och dess rinntider till Bästeträsk.

Naturförhållanden
På Gotland är såväl den allmänna som den enskilda vattenförsörjningen huvudsakligen baserad på
uttag av grundvatten från grundvattenförekomster i berggrunden. Berggrunden består uteslutande
av kalksten. Kalkstenen i sig är tät. Vattentillgången och vattenföringen i berggrunden är således
beroende på förekomsten av sprickor och sprickzoner.
Det finns ytterst få ytvattentäkter. Den största idag är Tingstäde träsk som är den näst största sjön
på Gotland. Uttag av ytvatten från Tingstäde träsk förser Visby med omnejd med dricksvatten.
Detta sker framförallt sommartid men kan även ske andra tider på året.
Bästeträsk som är Gotlands största sjö har länge funnits med i Regionens vattenförsörjningsplaner
och har nu tagits i anspråk för vattenförsörjningsändamål. Fårösund och Bungenäs kommer
framledes att få sitt dricksvatten från Bästeträsk.

6.2

Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk

6.2.1

Vattentäktszon

För intaget föreslås att en vattentäktszon upprättas som avgränsas med bojar. Vattentäktszonen
föreslås bli 50 x 50 m.

6.2.2

Primär skyddszon

Den rinntid som förordas enligt handboken för avgränsning av den primära skyddszonen är 12
timmar. För sjöar och vattendrag som har en rinntid på mindre än 12 timmar föreslås i enlighet
med handboken att den primära zonen sträcker sig 50 meter från vattnet.
Med de ovan beskrivna beräkningsmetoderna kan man exempelvis beräkna transporttiden för en
förorening över sjön. Sjöns största bredd uppgår till ca 3 km. Med antagandet att
transporthastigheten är 1,5 % av vindhastigheten och att vindhastigheten uppgår till ca 15 m/s så
transporteras en ev föroreningen med en hastighet av ca 0,225 m/s.
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En sträcka på 3 km tillryggaläggs således på ca 3,7 timmar.
Notera att den dimensionerande vindstyrkan torde vara avsevärt större än det i exemplet ovan
använda 15 m/s och tiden torde vara avsevärt kortare.
Transporttiden för att en förorening i Bästeträsk ska nå intaget varierar således mellan 0 och ca 3
timmar beroende var föroreningen sker.
Rinntiden i bäckar beror bl a på lutningen. Som exempel kan rinntiden från Ojnare myr till
Bästeträsk beräknas enligt de schablonvärden som har beskrivits. Ojnare myr ligger ca 3 km från
Bästeträsk. Bästeträsk ligger på nivån ca 6 m ö h och Ojnaremyr på ca 18 m ö h. Lutningen är
således 12 m på 3 km dvs 4 m/km.
Med antagandet att avrinningen från Ojnare myr går in under beteckningen bäck så uppgår
transporthastigheten till ca 1 m/s. 3 km tillryggaläggs således på mindre än en timme.
Transporttiderna är således relativt korta och man kan med fog anta att transporttiderna från
samtliga vattendrag inom tillrinningsområdet understiger 12 timmar. I uppströms liggande
våtmarker kan vattnets uppehållstid vara längre men det antas att transporttiden från dessa ändå
understiger 12 timmar vid en högflödessituation.
Detta innebär att hela sjön inklusive en strandremsa av 50 m och alla betydande vattendrag med
uppströms liggande myrar och våtmarker med en zon på 50 m bör ingå i den primära skyddszonen.
I det första förslaget på den primära skyddszonen användes lantmäteriets hydrografiska uppgifter
för val av betydande vattendrag inklusive de uppströms liggande myrarna för dessa vattendrag.
Dessa vattendrag verifierades vid fältbesök. I version 1.2 av ansökan framgår tidigare förslag på
den primära skyddszonen.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 framkom att det finns andra vattendrag som
eventuellt skulle kunna betraktas som betydande. Dessa vattendrag är mer av periodisk art och
förekommer framförallt vid högflödessituationer. Efter mötet har det gjorts en genomgång av
materialet och nya fältbesök har genomförts. Vid fältbesöket, som gjordes i juni, var de flesta
vattendragen dock torra. Det var bara i ett fåtal vattendrag som det rann vatten i. Man kunde dock
konstatera att det fanns spår av vattendrag från flertalet av de våtmarker som finns inom området.
Med stor sannolikhet sker avrinning från våtmarkerna i de uttorkade spåren av vattendrag när
våtmarkerna är välfyllda på våren. Detta har också konstaterats vid inventeringar som utförts av
andra (t ex Jörgen Pettersson ordförande i Gotlands Botaniska Förening). Från vissa våtmarker är
avrinningen mycket kortvarig och kanske endast uppstår vid mycket höga flöden. Avgränsningen av
skyddszonen skall dock baseras på högflödessituationer varför dessa våtmarker med tillhörande
vattendrag bör tillhöra den primära vattenskyddszonen. Förändringen av den primära skyddszonen
innebär att zonen går in på den västra delen av Nordkalks fastighet Bunge Ducker 1:64. Att det finns
vattendrag i detta område framgår även av Nordkalks handlingar avseende planerad
vattenhantering. Det står bl. a. att ”Det periodiska vattendrag som idag passerar de västligaste
delarna av Bunge Ducker 1:64 leds om genom begränsad uppvallning och urdikning om det inte
hittar naturlig ny flödesväg.”
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Vid informations- och dialogmötet framfördes dessutom en fråga om det skulle vara befogat med
en riskanalys bl a avseende uppehållstider/rinntider. En sådan måste baseras antingen på
avvägningar, inmätningar och vegetationskarteringar och eller på spårämnesförsök.
Undersökningar av denna karaktär är både omfattande och kostsamma och bedöms i detta fall vare
sig vara erforderligt eller ekonomiskt försvarbart. Utgångspunkten i detta förslag är att i stort sett
samtliga våtmarker (från Länsstyrelsens våtmarksinventering) deltar i tillrinningen och med en
skyddszon på 50 runt dessa bedöms detta ge en eftersträvad säkerhet. Anses detta antagande
innebära ett för stort område finns möjlighet att utföra ovan nämnda undersökningar för enstaka
områden om behov anses vara nödvändigt.
Den primära skyddszonen föreslås därför omfatta dels själva Bästeträsk med ett tillägg på 50 m och
dels i stort sett alla våtmarker som finns inom tillrinningsområdet med samma tillägg på 50 m. I de
fall där denna gräns går innanför gränsen för Bästeträsks naturreservat flyttas gränsen till
naturreservatets gräns. Skälet till att låta gränsen för vattenskyddsområdet sammanfalla med dessa
gränser är att det finns gemensamma skyddsbehov och att det för naturreservatet finns föreskrifter
som i likhet med föreskrifterna för vattenskyddsområdet syftar till att bl. a. skydda Bästeträsks
vattenkvalitet.
Hela den primära skyddszonen ligger innanför det nya natura 2000-området.

Figur 19. Förslag till primär skyddszon som följer gränsen för Bästeträsk naturreservat och tillrinnande
vattendrag och till dem tillhörande våtmarker inklusive en buffertzon på 50 m. Gränsen justerades efter
dialogmötet 28 maj 2015.
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På några sträckor har gränsen dessutom justerats till att sammanfalla med väg för att få enklare och
tydligare gränser. Se figur 20. I den norra delen har gränsen flyttats utanför Bästeträsks
tillrinningsområde. Se figur 3 avseende delavrinningsområden. Gränsen följer nu en yttre
begränsningslinje för ett mindre delavrinningsområde som ligger mellan Bästeträsk och Östersjön.
Skälet till att denna gräns flyttas är för att restriktioner avseende schakt och sprängningsarbeten
ska gälla. Schakt och sprängningsarbeten skulle annars kunna medföra ökat läckage från Bästeträsk
till Östersjön.

Figur 20. Smärre justeringar av gräns för primär skyddszon för att sammanfalla med väg och gräns för
naturreservat samt flyttats utanför gräns för Bästeträsks tillrinningsområde i norr mellan Bästeträsk och
Östersjön.

6.2.3

Sekundär skyddszon

Avrinningen till Bästeträsk från avrinningsområdet är som störst under vintern/våren. Under
sommaren torkar flera av vattendragen ut. Transporthastigheten torde vara relativt snabb inom
hela avrinningsområdet. Vattenskyddsområdet ska således omfatta hela avrinningsområdet och de
delar som inte ligger inom den primära skyddszonen bör ingå i den sekundära skyddszonen. Se figur
21.
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Figur 21. Förslag på Bästeträsks vattenskyddsområde. Den sekundära skyddszonen omfattar hela Bästeträsks
avrinningsområde. Gränsen följer ytvattendelaren dock har några justeringar har gjorts av gränsen i nordost. Se nedan.

Gränsen för den sekundära skyddszonen följer ytvattendelaren men på en sträcka i nordost har
gränsen för den sekundära skyddszonen justerats till att sammanfalla med väg 509 för att få
enklare och tydligare gräns. Se figur 22. Vägen på denna sträcka ligger innanför den sekundära
zonen. Justering har även gjorts av den sekundära gränsen på landtungan mellan Bästeträsk och
Östersjön. Här har denna gräns flyttats ut för att restriktioner avseende schakt och
sprängningsarbeten ska gälla. Gränsen följer nu den yttre begränsningslinjen för ett mindre
delavrinningsområde som ligger mellan Bästeträsk och Östersjön. Se olika delavrinningsområden i
figur 3. Den tredje justeringen av sekundära skyddszonen har gjorts kring Stucks kalkbrott. Vatten
från brottet pumpas mot Östersjön och ingår inte i Bästeträsks tillrinningsområde. Den sekundära
skyddszonen har också justerats något efter senaste underlaget för Bästeträsks avrinningsområde.

46

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.0

Figur 22. Tre justeringar av den sekundära skyddszonens gräns har gjort. Den första är att gräns för sekundär
skyddszon har flyttats för att sammanfalla med väg. Vägen ligger inom den sekundära zonen. Den andra är att
den sekundära zonen har utökats på den landremsa som finns mellan Bästeträsk och Östersjön. Den tredje
avser gräns mot Stucks kalkbrott och framgår av Figur 23.
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Figur 23. Tredje justeringen av den sekundära skyddszonen har gjorts kring Stucks kalkstensbrott. Vatten från
brottet pumpas mot Östersjön och ingår inte i Bästeträsks tillrinningsområde.

6.2.4

Skyddsområdets storlek

Arealen av den föreslagna primära skyddszonen uppgår till ca 24,8 km2.
Arealen av föreslagen primär och sekundär skyddszon uppgår till ca 39,8 km2 och utgör i stort sett
hela Bästeträsks tillrinningsområde.

6.2.5

Vattentäktens långsiktiga tillgång

Ytvattenuttagen utgör ca 15 % av sjöns medelavrinning och är således långsiktigt hållbar under
förutsättning att tillrinningen till Bästeträsk inte reduceras.
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7.

Inventering av potentiella föroreningskällor och riskbedömning
Riskanalysen syftar till att kvantifiera och klassificera risker för förorening av Bästeträsks
ytvattentäkt från potentiella föroreningskällor inom det föreslagna vattenskyddsområdet. I
riskanalysen ingår därför en inventering av verksamheter och objekt inom det föreslagna
skyddsområdet som kan utgöra potentiella föroreningskällor och en riskbedömning av dessa
verksamheter och objekt.
En riskbedömning är en viktig komponent när ett vattenskyddsområde ska avgränsas och
skyddsföreskrifter fastställas för en ytvattentäkt eller en ytvattenförekomst. Syftet med
bedömningen är också att regionens olika instanser och andra berörda ska ha en god insikt om
potentiella föroreningskällor inom vattenskyddsområdet och de risker som är förknippade med
dessa.
En risk utgör produkten av sannolikheten för att en störning skall inträffa och konsekvensen av
denna störning. För att göra en riskbedömning måste således både sannolikheten och
konsekvensen bedömas för varje föroreningskälla. En riskbedömning kan göras på ett mer
matematiskt sätt som den gjordes för Visbys vattenskyddsområde eller beskrivas med ord utan att
väga riskerna sinsemellan. I riskbedömning för Bästeträsk, där föroreningskällorna är relativt få,
beskrivs risker i löpande text i det följande.
Riskbedömningen utgör även underlag för bedömningen av konsekvenser av föreslagna
skyddsföreskrifter (se kapitel 9).

7.1

Potentiella risk- och föroreningskällor
De potentiella föroreningskällorna inom det föreslagna vattenskyddsområdet är:

7.1.1

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet är utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, annan användning av
mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenheter för människors hälsa, miljön eller
omgivningen genom utsläpp, förorening eller buller m.m. Definition av miljöfarlig verksamhet finns
i 9 kap 1 § miljöbalken.
I denna grupp av potentiella föroreningskällor ingår ett mycket stort antal typer av verksamheter.
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Befintlig täktverksamhet samt pågående prövningar

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det en pågående täktverksamhet som består av
brytning av kalksten. Kalkstensbrytningen klassas som miljöfarlig verksamhet. I dagsläget är det
SMA Mineral AB som bedriver kalkbrytning i Stucks.
SMA har ansökt om tillstånd till att utöka detta brott och att bryta till ett större djup än vad som
görs idag. Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd till verksamheten i juni 2014. Domen
överklagades av Naturvårdsverket och länsstyrelsen och flera myndigheter samt föreningar till
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Huvudförhandling har hållits i MÖD i mars 2015. Sedan
Naturvårdsverket hemställts hos regeringen att Natura 2000-området Bästeträsk skulle utvidgas
och kompletteras beslöt MÖD att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut. SMA
yrkade under hösten 2015 om en deldom avseende fördjupning av den befintliga täkten (område JM). Efter huvudförhandling har MÖD i deldom 2016-09-01 upphävt mark- och miljödomstolens
dom i den del som avser fortsatt täktverksamhet inom område J-M och avslog SMA:s ansökan i den
delen. SMA överklagade deldomen till HD, som inte meddelade prövningstillstånd.
Nordkalk AB har ansökt om tillstånd till en ny täktverksamhet i det s k Bunge brottet. Mark- och
miljödomstolen har meddelat tillstånd till verksamheten i juni 2014. Domen har överklagades av
flera myndigheter, föreningar och sakägare till Mark- och miljööverdomstolen, som meddelade
prövningstillstånd i september 2014. Huvudförhandling var planerad till våren 2015med sköts upp i
avvaktan på regeringens beslut om utvidgning av Natura 2000-området.

Figur 24. Nordkalks och SMAs planerade brott ligger både inom primär och inom sekundär skyddszon.
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SMA:s kalkstensbrott ligger inom den sekundära skyddszonen. Nordkalks planerade Bunge-brott
ligger både inom den primära och inom den sekundära skyddszonen. Se figur 15.
Verksamheterna utgör objekt för miljötillsyn.
Båda kalkstensbrotten är som nämnt föremål för prövning. Enligt de senaste domarna har båda
bolagen fått tillstånd att bryta kalk, även om SMA:s tillstånd har upphävts när det gäller område JM. Den fortsatta prövningen kommer att utvisa om kalkstensbrytningen inom det av regeringen nu
nominerade Natura 2000-området är tillåtligt och om tillstånd kommer att ges. Ärendet ligger för
närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen för vidare handläggning efter Högsta
förvaltningsdomstolens beslut som kom i juni 2017. Ny huvudförhandling i båda målen är planerad
till maj 2018.
Denna ansökan baseras på de förhållanden som råder idag. Framtaget förslag på
vattenskyddsområde har således inte anpassats till de förhållanden som kommer att råda om de
planerade kalkstensbrotten kommer till stånd. Kommer brytning bli aktuellt måste
vattenskyddsområdet revideras. Hänsyn måste då tas till det tillstånd som ges och till de
skyddsåtgärder bolagen kommer att vidta. Det finns därför ingen anledning att i denna ansökan
beskriva de förhållanden som blir till följd av brytningen och inte heller beskriva de skyddsåtgärder
som bolagen har förslagit.
Kalkstensbrytningen på Gotland sker uteslutande under grundvattennivån. För att bryta i torrhet
måste dagbrotten därför länshållas vilket medför en grundvattenavsänkning med en
avsänkningstratt kring brotten. Avsänkningstrattens utbredning beror på kalkberggrundens
hydrauliska egenskaper dvs det omgivande bergets spricksystem. På Gotland finns 5 större
kalkstensbrott (Klinthagen, Storugns och Stucks på norra Gotland samt File Hajdar och Västra
brottet i Slite) där brytning pågår. Det är endast Stucks som gränsar och delvis ligger inom
Bästeträsks avrinningsområde. Stucks kalkstensbrott ligger på den ”ursprungliga” ytvattendelaren
mellan Bästeträsk och Hau träsks avrinningsområden. Inläckande vatten pumpas dock mot
Östersjön och inte till Bästeträsk. Ytvattendelaren har således flyttats utanför brottgränsen och
Stucks ligger därför utanför det planerade vattenskyddsområdet.
Den senare tidens brytning har medfört att det största brottet som är Klinthagen numera uppgår till
ca 2 km2 och är därmed något större än det planerade Bungebrottet som planeras bli 1,7 km2.
Storugns är ca 1,3 km2, Stucks planeras bli ca 1 km2. Filehajdar och Västra brottet är ca 0,8 km2
vardera.
Scenario om kalkbrytningstillstånd meddelas i området
Nordkalks planerade brott – Bunge – planeras bli ca 1,7 km2 och SMA:s kalkstensbrott - Stucks planeras bli utökat till ca 1 km2
När brytning pågår kommer bortpumpning att ske av inläckande grundvatten och
nederbördsvatten som faller över brotten. Behovet av pumpning kommer att vara störst vintertid.
Bästeträsk kommer troligtvis därför att få en ökad tillrinning vintertid om pumpning av inläckande
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vatten leds till sjön. Sommartid kommer tillrinningen att minska mot dagens förhållanden p.g.a. att
det idag sker en fördröjning i tillrinningen genom grundvattensystemet något som kommer att
förändras genom bortledning av grundvatten.
Nordkalks planerade täktområde sträcker sig in på föreslagen primär skyddszon. Ytvatten från
uppströms liggande områden avrinner idag över Nordkalks område. Nordkalk kommer att leda förbi
det detta ytvatten så att detta inte kommer ner i brottet. Brottet i sig kommer att fungera som en
stor brunn. Brottet kommer under mycket lång tid, även efter det att verksamheten avslutats
utgöra en hydraulisk lågpunkt och inte bidra till tillrinningen till Bästeträsk. Det är därför
nödvändigt att revidera gränserna för primär och sekundär skyddszon om brytning kommer till
stånd eftersom området inte kommer att bidra till tillrinningen. Under brytningen planerar
Nordkalk att länshålla brottet. Om detta vatten avleds till område eller vattendrag som avrinner
mot Bästeträsk kommer dessa områden eller vattendrag ingå i den primära vattenskyddszonen.
SMA:s planerade brott ligger inom sekundär skyddszon. Även dessa gränser måste revideras om
brottet blir aktuellt.
Det kommer med stor sannolikhet att ställas höga krav och villkor på vattenkvaliteten på vattnet
som pumpas upp från brottet och släpps ut i riktning mot Bästeträsk. Riskerna med
vattenkvaliteten härrör bl a från sprängmedelsrester och från olja och diesel från
entreprenadmaskiner.
Storleken på avsänkningar i befintliga brott på Gotland varierar men är uppskattningsvis ca 20-25
och uppemot 30 m. Avsänkningarna i de planerade brotten torde bli av samma storleksordning.
Avsänkningarnas storlek i kalkstensbrotten är ungefär av samma storleksordning som uppstår som
mest i allmänna vattentäkter vid uttag. Uttag av vatten från en vattentäkt har karaktären av en
punktpåverkan medan kalkstensbrotten ytor uppgår till en eller flera km2 med omkrets på 7
respektive 4 km för de båda kalkstensbrotten Bunge och Stucks.
De stora grundvattenavsänkningarna på ca 20-25 m som kommer ske i de båda föreslagna brotten
(1,7 km2 resp 1 km2 stora) kan komma att medföra en risk att saltrikare vatten från större djup
tränger upp. Skulle det bli stora kvantiteter kan detta bli svårt att hantera så att inte Bästeträsk
påverkas.
Efter att brotten är utbrutna är det naturliga att dessa vattenfylls. Vattenfyllnad kommer att ske tills
vattenförhållandena, d.v.s. grund- och ytvattenförhållandena, kommit i balans. Brottet fylls av
inläckande grundvatten och nederbörd reducerat med avdunstningen över den fria vattenytan som
är av samma storleksordning som nederbörden. Det är således i stort endast inläckande
grundvatten som kommer att fylla upp brottet.
Under uppfyllnadsfasen kommer Bästeträsk att få minskad tillrinning. Hur detta kommer att
påverka Bästeträsk eller påverka möjligheterna att ta ut vatten framförallt sommartid är inte
klarlagt till fullo.

52

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.0

När brottet är uppfyllt till den nivån där det råder balans kommer tillrinningen att öka till
Bästeträsk. Det är av stor vikt att det inte finns några rester från verksamheten i brottet eller att
saltrikt vatten har trängt upp som försämrar vattenkvaliteten.
Slutsats
I det fall slutgiltigt tillstånd meddelas kommer de båda kalkstensbrotten, Bunge och Stucks, att
medföra stora grundvattenavsänkningar, bland de största på Gotland. De hydrologiska och
geohydrologiska förhållandena inom Bästeträsks tillrinningsområde kommer därmed att förändras
och det kommer därför finnas anledning till att i framtiden revidera det nu föreslagna
vattenskyddsområdet.
Förslag till föreskrift för täktverksamhet
Enligt föreslagen skyddsföreskrift krävs som huvudregel (12§) tillstånd från miljönämnden för täkt
av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter. I 17§ föreskrivs dock ett undantag från sådan
tillståndsplikt om verksamheten tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet) eller 11 kap
(vattenverksamhet) miljöbalken1.
Naturvårdsverket föreslår att det i vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkter bör anges att
materialtäkt är förbjuden inom primär skyddszon (NFS 2003:16). Naturvårdsverkets råd innehåller
inte något förslag om materialtäkt inom sekundär skyddszon för ytvattentäkt dock föreslås
tillståndsplikt för husbehovstäkt.
Föreslagen skyddsföreskrift innebär alltså ett avsteg från Naturvårdsverkets allmänna råd i den
primära skyddszonen. Vid utformning av vattenskyddsföreskrifter är skyddsbehovet för
vattentäkten styrande för vilken skyddsnivå som skall gälla. Den kommersiella bergtäkt som
planeras inom vattenskyddsområdet har under lång tid varit föremål för tillståndsprövning. Täkten
är sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken och som skulle omfattas av undantaget
från tillstånd av miljönämnden enligt 17 § vattenskyddsföreskrifterna. Det är fullt tillräckligt med
den ingående prövningen av verksamhet enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken som sker vid
länsstyrelse och domstol och det finns inte behov av ytterligare prövning enligt
vattenskyddsföreskrifterna. Husbehovstäkter kommer att tillståndsprövas av kommunens nämnd
för miljöfrågor.
Om ett beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter om åtgärder och inskränkningar innebär
att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras har
”17§ Allmänna bestämmelser. ………Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om
verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
1

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.”
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fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 31 kap 4 § miljöbalken. Ett förbud mot materialtäkt i
primär skyddszon skulle ha inneburit risk att fastighetsägare riktar ersättningsanspråk mot regionen
på grund av beslutet om inrättande av vattenskyddsområde.

7.1.2

Lagring av petroleumprodukter

För bostäders uppvärmning, i jord och skogsbruk samt i industriella sammanhang mm hanteras
ibland stora mängder olja. Oljan förvaras oftast i cisterner. Både transporter till och påfyllning av
cisterner innebär risker. Är inte cisterner i fullgott skick kan läckage medföra stora risker.
Utläckande olja kan innebära svåra konsekvenser för en vattentäkt.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter är det krav på regelbunden besiktning av cisterner som
används för lagring av brandfarliga vätskor (Naturvårdsverket 2006). Cisterners utformning och
konstruktion har olika motståndskraft mot korrosion (t ex K eller S-typ). Det kan därför innebära att
olika cisterner utgör olika grad av potentiella föroreningskällor.
Den förteckning som finns över cisterner för lagring av petroleumprodukter omfattar 1 stycken
cisterner. Se figur 25. Uppgifter om cisterner kan vara bristfälliga vilket innebär att det kan finnas
fler cisterner inom skyddsområdet. Samtliga kända cisterner ligger i den sekundära skyddszonen.

Figur 25. Inom skyddsområdet finns uppgifter om 1 st cistern.
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Lagring av olja och petroleumprodukter sker även i mobila tankar. Detta torde ske mest inom jordoch skogsbruk. Någon förteckning av mobila tankar eller av vilka inom området som kan tänkas
använda sådana finns inte. Mobila tankar ska vara dubbelmantlade men utgör en risk för
ytvattentäkten vid spill (tankning, påfyllning, stöld) eller läckage.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 framkom en fråga om varför ett mildare krav
har satts i de föreslagna föreskrifterna (4§ Petroleumprodukter) för hantering av
petroleumprodukter där det föreslås tillståndsplikt först för 250 L istället för förbud. Regionens svar
ges i anteckningarna från mötet. Se bilaga 2. I föreliggande förslag till föreskrifter har dock volymen
ändrats till det endast får hanteras 50 L petroleumprodukter utan tillståndskrav.
7.1.3

Jord- och skogsbruk inklusive djurhållning

Inom jord- och skogsbruk är spridning och hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
samt näringsläckage som utgör risker och som kan försämra vattenkvaliteten.
Djurhållning, framförallt om det sker nära vattentäkten eller dess tillflöden, kan bakteriellt påverka
och försämra vattenkvaliteten och utgör därmed en risk.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 ställdes även frågor avseende §7 (Ansökan,
version 1) där det är föreslaget att bete 20 m från vattendrag och sjö skall vara förbjudet till skillnad
mot de krav på bete som finns inom vissa reservat/Natura 2000-områden för att de biologiska
värdena ska bestå. I andra områden skall bete sättas in om igenväxningen blir för omfattande.
Skälet till att föreslå ett förbud av bete i strandkanten är att minimera riskerna att Bästeträsk ska
påverkas av sjukdomsalstrande organismer något som har aktualiserats efter utbrottet av
Cryptosporidium i Östersund 2010 och Giardia-utbrottet i Bergen 2004. Cryptosporidium och
Giardia är s k parasitära protozoer som förekommer i avföring hos infekterade djur och människor.
På senare år har flera parasitära utbrott förekommit i Norden, varav de i Bergen och Östersund är
de mest kända. Cryptosporidium och Giardia är tarmparasiter. De kan infektera djur men även
människor. En smittad individ utsöndrar cystor i stor mängd och kan infektera nya individer t ex
genom dricksvattnet.
Parasiterna är tyvärr förhållandevis resistenta mot klor vilket innebär att klor inte kan räknas som
en effektiv barriär i detta avseende. Eftersom de flesta tillrinnande vattendragen är torra
sommarhalvåret när bete är mest förekommande har föreskriften ändrats till att bete är förbjudet
inom 20 m från Bästeträsk (Ansökan, version 2.1). Dessa 20 m ska räknas från Bästeträsks högsta
vattennivå. Sjön är reglerad och vattennivån ska inte överstiga +6,58. Denna vattennivå uppnås i
stort sett varje vinter.
Föreslaget förbud mot bete inom 20 m från Bästeträsks strandlinje enligt ansökan version 2.1
innebär en intressekonflikt med naturreservatets syfte att säkra fortsatt hävd av de betesmarker
som ingår i reservatet.
Med anledning av dessa synpunkter och intressekonflikten med naturreservatens syfte föreslog
teknikförvaltningen att Regionen skulle utföra ytterligare utredningar som underlag för ansökan. På
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uppdrag av regionen har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) utfört en riskbedömning som
färdigställdes i maj 2017. Av rapporten, Bilaga 3, framgår att sannolikheten för att djur utsöndrar
smittämnen är mycket låg till låg, att sannolikheten att utsöndra infektiösa är mycket låg och
sannolikheten att utsöndrade infektiösa smittämnen når vattentäkten är mycket låg och
sannolikheten att smittämnen som når vattentäkten i infektiöst skick är låg.
Utöver betande djur finns andra källor till fekal förorening kring Bästeträsk (avlopp, bad, vilda djur).
Vattnet från Bästeträsk, i likhet med andra ytvatten, kan därför inte förväntas vara fritt från
kontamination trots begränsning av bete. En rening är alltid nödvändig innan konsumtion. Vissa
scenarier är enligt SVA förknippade med en högre risknivå, t. ex. intensivt bete nära råvattenintaget
eller på strandnära områden med berg i dagen eller tunt jordlager, i samband med stor
nederbördsmängd som kan ge ytavrinning samt ökat flöde i vattendragen främst i kombination
med stark vind i riktning mot råvattenintaget. Om den risk betet utgör är acceptabel bör snarare
utvärderas i förhållande till den nytta betet utgör. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskriften om bete så att det istället för förbud mot bete införs tillståndsplikt
inom primär zon och anmälningsplikt inom sekundär skyddszon
All hantering av bekämpningsmedel, dvs inte bara spridning, utgör också risk. Det omfattar således
även transport, påfyllnad och rengöring av spridningsutrustning. Det är inte bara hantering av
bekämpningsmedel inom jordbruk som utgör en risk utan även enskilda fastighetsägares
användning av bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel nära strand och nära
tillflöden till Bästeträsk kan få stora negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i sjön.
Inom jord- och skogsbruk förekommer också lagring av olja som har behandlats i kapitlet ovan.
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite jordbruksmark. Se figur 26.
Jordbruksmarken är markerat med gult som omfattar både betesmark och åker. Informationen om
jordbruksmark avser jordbruksverkets databas med jordbruksblock från 2014. Merparten av denna
ligger inom den sekundära skyddszonen. Inom föreslaget vattenskyddsområde finns idag inga
bekämpningsmedelstillstånd.
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Figur 26. Andelen jordbruksmark inom vattenskyddsområdet är relativt begränsat. Jordbruksmark är markerat
med brunt. Från Jordbruksverkets databas med jordbruksblock från 2017.

Inom området finns även skogsmark. Skogen förekommer inom delar av det vita i figur 26. Det är
okänt hur skogen förvaltas men det kan antas att skogsbruket är relativt lågintensivt.
7.1.4

Avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar är belägna i anslutning till den bebyggelse som finns inom området. Inom
området finns ingen kommunal avloppsreningsanläggning utan samtliga anläggningar är enskilda.
Avloppsanläggningar som inte har fullgod funktion eller infiltrationsanläggningar alltför nära
Bästeträsk kan innebära risker för vattenkvaliteten.
Generellt sett finns det mycket begränsat med bebyggelse inom det föreslagna
vattenskyddsområdet. Totalt sett rör det sig om drygt ett 20-tal fastigheter som torde ha någon
form av avlopp. Det finns ca 15 avlopp inom skyddsområdet och 3 som ligger strax utanför som är
kända, se figur 18, varav 8 har enbart sluten tank. Ca 10 av avloppen har tillstånd. Samtliga avlopp
är enskilda. Några gemensamhetsanläggningar eller kommunalt avlopp finns inte.
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Figur 27. Kända avloppsanläggningar inom (röda prickar) eller strax utanför (gröna prickar)
vattenskyddsområdet.

7.1.5

Vägar

Det finns i stort sett endast en asfalterad väg som går igenom vattenskyddsområdet. Vägen går runt
Bästeträsk har nummer 690 och utgör den enda asfalterade vägen inom området. Se figur 28. Den
är inte trafikerad av tung trafik och trafik med farligt gods torde vara ytterst sällsynt. Enda behovet
till transport med farligt gods torde vara vid påfyllnad av olja för fastigheters uppvärmning.
Vägen går dock mycket nära Bästeträsk på sjöns västra sida delvis inom primär skyddszon. En olycka
med spill av drivmedel eller i värsta fall ett större utsläpp från en tankbil skulle få ödesdigra
konsekvenser för sjön.

58

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.0

Figur 28. Den del av väg 690 som går genom vattenskyddsområdet är markerad med rött i figuren.

7.1.6

Förorenade områden

Det finns endast ett objekt som faller under rubriken förorenade områden. Se figur 29. Det är en
industri/kalkstens-deponi från kalkstensbrytning i Ar på fastigheten Fleringe Smiss 1:1.

Figur 29. Nedlagd industri/kalkstens-deponi norr om Bästeträsk vid Ar.
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Vid kalkstensbrytning skrapas det översta markskiktet av för att kunna komma åt stenen under.
Enligt uppgift ska högen i skogen vid brottet i Ar bestå av sådant material samt av stenkross som
bildats vid brytningen. Därefter verkar det som om allmänheten använt högen som dumpningsplats
för skrot.
Området har genomgått riskklassning av Länsstyrelsen enligt Mifo fas 1. Enligt riskklassificeringen
har platsen klassats som 3, måttlig risk, på en 4 gradig skala där 1 är mycket stor risk och 4 är liten
risk.
Vid klass 3 och 4 undersöks platserna inte vidare och inga åtgärder vidtas.
Deponin ligger strax innanför primär och sekundär skyddszon som sammanfaller på denna sträcka.

7.1.7

Klimatförändringar

Prognoser av framtida klimatförändringar för Gotlands del pekar på ökad nederbörd och en ökad
årsmedeltemperatur. Ökad nederbörd kommer sannolikt att öka de redan relativt höga
vattenflödena under vinterhalvåret medan det varmare klimatet kan medföra högre
sommartemperaturer med större avdunstning och uttorkning.
För sjön Bästeträsk kan detta komma att innebära ett ökat tillflöde vintertid som reducerar risken
att sjön inte når dämningsgräns. Den ökade temperaturen sommartid kan dessvärre komma att
innebära en högre vattentemperatur vilket är mindre gynnsamt ur ett dricksvattenperspektiv.
Tillgången på vatten kan sommartid också komma att reduceras på grund av ökad avdunstning. Ur
detta perspektiv är det av stor vikt att sjön fylls upp varje år så att den bräddar och att sjön
därigenom har maximal volym inför sommarperioderna då avdunstningen och vattenbehovet är
som störst.

7.1.8

Övriga riskkällor

Andra riskkällor är t ex sabotage och skadegörelse. Detta kan t ex omfatta medveten förorening av
ytvattenförekomsten eller fysisk åverkan på tekniska installationer och ledningssystem. Det är
många gånger svårt att få ett fullgott skydd mot detta men genom fysiska skydd, larm och annan
typ av varningssystem reduceras riskerna.
Svårbedömda risker är situationer som kan komma inträffa under olika typer av kriser eller krig då
många viktiga samhällsfunktioner kan komma till skada eller medvetet skadas eller förstöras.
Vattenförsörjningen kan t ex komma att påverkas vid ett större luftburet utsläpp eller komma att
utgöra mål i en krigssituation för att störa en av de viktigare samhällsfunktionerna.

60

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.0

7.2

Riskbedömning och riskanalys
Generellt sett finns relativt få potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Bästeträsk
dvs det föreslagna vattenskyddsområdet. Några av dem kan dock medföra allvarliga konsekvenser
för Bästeträsk. Att göra en matematisk beskrivning av riskerna, när dessa är få som i detta fall,
bedöms inte som meningsfullt. Även vid en matematisk beskrivning av riskerna utgår man från
bedömningar.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj togs frågan upp om det behövs någon mer
omfattande riskanalys. Regionens bedömning är att när det gäller ett så ringa antal potentiella
föroreningskällor som inom detta område krävs inte någon gradering mellan de olika riskerna som
en matematisk riskanalys skulle medföra.
Det som bedöms utgöra de största riskerna för Bästeträsk är framförallt utsläpp och läckage nära
Bästeträsk och nära tillrinnande vattendrag. De största riskerna bedöms vara:








Läckage av olja från t ex cisterner
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Bete och gödselhantering
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
Utsläpp av avloppsvatten
Upplag av avfall, asfalt mm
Trafik med motorfordon på sjö eller nära vattendrag

Något som inte kan hanteras inom ramen för vattenskyddsområde är trafik genom området t ex
med farligt gods. En olycka på väg nära Bästeträsk, oavsett om det är transport av farligt gods eller
fordon med större drivmedelstankar, kan få ödesdigra konsekvenser för vattentäkten.
Riskerna med de planerade kalkstensbrotten är mer svårbedömda. Vattenkvaliteten på det vatten
som pumpas ut från brotten mot Bästeträsk ska vara av god kvalitet. Olycka i brotten och med en
otillräcklig kontroll på uppumpat vatten kan dock medföra konsekvenser för vattentäkten. Andra
svårbedömda risker för vattentäkten är om saltrikare grundvatten tränger upp i brotten och hur en
minskad tillrinning under uppfyllnadsperioden kommer påverka uttagsmöjligheterna.
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8.

Regelverk som omfattar vattenskyddsområden
När ett område fastställs som vattenskyddsområde inträder vissa generella regler per automatik.
Dessa finns inte och ska inte finnas med i de nya föreslagna skyddsföreskrifterna (eftersom
dubbelreglering bör undvikas) men berörda behöver känna till detta. Det är också nödvändigt att
känna till dessa regler när bedömningen av de totala konsekvenserna av inrättandet av
vattenskyddsområdet ska beskrivas.
De generella regler som avses är dels Naturvårdsverkets



föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), dels
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
(NFS 2003:24, med ändringar införda enligt NFS 2006:16 och NFS 2009:3) som bl.a. reglerar
utformning av oljecisterner m.m.

Dessa föreskrifter gäller alltid inom vattenskyddsområden.
I miljöbalken är det speciellt fyra kapitel som är av betydelse för vattenskyddsområden:





de allmänna hänsynsreglerna (kap 2),
reglerna kring skyddade områden (kap 7),
reglerna kring miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kap 9) och
vattenverksamhet (kap 11).

I de allmänna upplysningarna som hör till vattenskyddsföreskrifterna (se sid 70) finns mer information.
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9.

Konsekvenser för olika verksamheter inom vattenskyddsområdet
I det följande har en översiktlig konsekvensbedömning gjorts för olika verksamheter som berörs av
föreslagna föreskrifter. Inom det planerade vattenskyddsområdet finns det relativt få bebyggda
fastigheter, jord- och skogsbruk är av relativt liten omfattning och den industriella verksamheten
består av befintlig och planerad kalkstensbrytning. Det är således relativt få verksamheter som
berörs. Några av de verksamheter som kommer att påverkas av vattenföreskrifterna är t.ex.
o
o
o
o
o
o

Boende och ägare av bostadsfastigheter
Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet
Jord- och skogsbruk
Djurhållning
Kommunal verksamhet och planering
Väghållare

Konsekvenserna för ovanstående verksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifterna, bedöms bli
relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga. Den förväntade riskreduktion av
skyddsföreskrifterna bedöms däremot vara stor.
Restriktionerna är av naturliga skäl störst inom föreslagen primär skyddszon. Inom primär
skyddszon är staten genom Naturvårdsverket den största fastighetsägaren. Se figur 30. De
verksamhetsutövare som bedöms bli mest påverkade av inskränkningarna är Boende och ägare till
bostadsfastigheter samt Jord och skogsbruk även om jord- och skogsbruk förekommer mycket
sparsamt inom den primära zonen.
De mest påtagliga inskränkningarna inom den primära zonen bedöms förbudet mot spridning av
kemiska bekämpningsmedel och förbud mot spridning av växtnäringsämnen utgöra samt
restriktioner beträffande djurhållning bl.a. att bete inte är tillåten inom 20 m från Bästeträsk. Dessa
restriktioner omfattar även befintlig verksamhet och markanvändning och berör främst Jord- och
skogsbruk.
Andra restriktioner som bedöms som betydande inom den primära skyddszonen är förbud mot
infiltrationsanläggning av avloppsvatten och förbud mot att anlägga anläggning för t.ex. bergvärme,
båda inom primär skyddszon. Dessa restriktioner omfattar dock inte befintliga anläggningar.
Förbudet att utföra nya anläggningar för infiltration av avloppsvatten och nya
bergvärmeanläggningar berör främst Boende och ägare till bostadsfastighet vilka är relativt få inom
primär zon.
Den befintliga industriella verksamheten dvs. kalkstensbrytningen ligger utanför föreslaget
vattenskyddsområde . Både SMA och Nordkalk söker om tillstånd för utökning av befintlig
verksamhet respektive etablering av nytt kalkstensbrott.
Enligt de senaste domarna har båda bolagen fått tillstånd att bryta kalk, även om SMA:s tillstånd
har upphävts när det gäller område J-M. Den fortsatta prövningen kommer att utvisa om
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kalkstensbrytningen inom det av regeringen nu nominerade Natura 2000-området är tillåtligt och
om tillstånd kommer att ges. Ärendet ligger för närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen för
vidare handläggning efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut som kom i juni 2017. Ny
huvudförhandling i båda målen är planerad till maj 2018.
Får båda eller något av de två bolagen tillstånd till kalkstenbrytningen är det lämpligt att revidera
gränserna för vattenskyddsområdet eftersom de båda brotten leder till stora förändringar i de
hydrologiska och geohydrologiska förhållandena. Det måste också anses vara av stor vikt att
villkoren bestäms så att skyddet av vattentäkten inte äventyras.
Förslaget till dessa vattenskyddsföreskrifter innebär att täkt skall vara förenat med krav på tillstånd
både i primär och sekundär zon. Från kravet på tillstånd undantas emellertid sådan verksamhet
som tillståndsprövats enligt 9 kapitlet miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av 9
kapitlet miljöbalken. För verksamhet som kräver sådant tillstånd innebär inte införandet av
föreskrifterna några ytterligare inskränkningar än de som redan gäller enligt annan författning. För
Kommunal planering och Väghållare bedöms föreskrifterna endast få marginella restriktioner.
Fastighetsägare med vattenområde eller fiskerätt träffas av ett förbud mot att färdas med
petroleumdriven motor på Bästeträsk eller att färdas med petroleumdrivna fordon på isbelagd sjö.
Detta bedöms inte utgöra en restriktion av någon avgörande betydelse.

Figur 30. De blå-markerade fastigheterna ägs av Naturvårdsverket (staten). ©Region Gotland, enhet
geografisk information.
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10.

Föreskrifternas restriktionsgrad i förhållande till
Naturvårdsverkets rekommendationer
I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)
beskrivs hur föreskrifterna bör utformas. Huvudprincipen är att föreskrifterna bör utformas så att
de säkerställer ett tillräckligt skydd på både kort och lång sikt, dvs i ett flergenerationsperspektiv.
De bör anpassas efter lokala förhållanden och efter skyddsbehovet.
I de allmänna råden beskrivs grunden för innehållet i föreskrifterna. I det följande görs en
jämförelse mellan Naturvårdverkets rekommendationer för ytvattentäkter och Regionens förslag
till föreskrifter för Bästeträsks vattenskyddsområde. Föreskrifterna för Bästeträsk är generellt sett
mer specificerade och det förekommer både mildare och strängare innebörd.

Föreskrift
(med motivering om
föreskriften avviker från

Naturvårdsverkets
rekommendationer för
ytvattentäkter

Bästeträsk
vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets
allmänna råd)
1§ Allmänt

Inga

2§ Definitioner

Inga

3§ Vattentäktszon

Endast vattenverksamhet

Endast vattenverksamhet

Avgränsat intag
4§ Petroleumprodukter

Motiveras med att det
finns mycket få potentiella
föroreningskällor men att
flera fastigheter ligger vid
stranden till Bästeträsk
samt att tillstånd- och
anmälningskrav medför en
god kontroll över all
hantering av mer än 50 L
petroleumprodukter inom
vattenskyddsområdet

Primär zon:

Primär zon:

Hantering av petroleum-produkter
är förbjuden.

Hantering av mer än 50 L
petroleumprodukter kräver
tillstånd även för uppvärmning av
fastigheter.

Försörjning av fastigheter kräver
tillstånd.

Sekundär zon:
Sekundär zon:
Hantering av petroleum-produkter
kräver tillstånd.
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5§ Kemiska
bekämpningsmedel

Primär zon:

Primär zon:

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.
Krav på tillstånd för två undantag.

Motiveras med att
undantagen i föreskrifter
inte medför spridning av
bekämpningsmedel utan
endast förekommer
punktvis. Skogsbruket är
dessutom lågintensivt och
merparten av fastigheterna ägs av staten.

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Spridning av kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd.
4 undantag.

6§ Hälso- och miljöfarliga
ämnen

Inga

7§ Växtnäringsämnen,
ensilage och hållande av
djur

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen kräver tillstånd.

Spridning och lagring (direkt på
mark) av växtnäringsämnen är
förbjuden.

Primär och sekundär zon:
Hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för yt- eller
grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska
lösningsmedel, fenoler och färger,
och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast
hanteras i sådan omfattning och på
sådant sätt att yt- eller grundvatten
inte förorenas.

Ny gödselanläggning är förbjuden.
Befintlig gödselanläggning kräver
tillstånd.

Motiveras med att
avrinningen till Bästeträsk
är mycket snabb under
högflödessituation.

Ensilageanläggning kräver
tillstånd.
Hållande av djur kräver tillstånd.
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Sekundär zon:
Spridning av växtnäringsämnen
kräver anmälan.
Lagring av växtnäringsämnen
direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver
tillstånd.
Befintlig gödselanläggning kräver
anmälan.
Ny ensilageanläggning kräver
anmälan.
Hållande av djur kräver anmälan.

8§ Bark, timmer, stubbar,
flis och GROT-upplag

Primär zon:

Primär zon:

Permanenta upplag är förbjudna.

Upplag är förbjudet. Mindre
upplag som lagras kortare tid
omfattas inte.

Tillfälliga upplag kräver tillstånd.

Husbehovsupplag dock tillåtet.
Sekundär zon:
Permanenta upplag är förbjudna.

Sekundär zon:

Upplag från en avverkningssäsong
är tillåtet.

Tillfälliga upplag <12 mån är
tillåtet.
Permanent uppläggning på tät yta
under tak är tillåtet.

9§ Avloppsvatten

Primär zon:

Primär zon:

Nya infiltrationsanläggningar är
förbjudna.

Ny infiltrationsanläggning är
förbjuden.
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10§ Upplag av snö eller
asfalt

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Nya infiltrationsanläggningar
kräver tillstånd.

(Infiltrationsanläggningar kräver
alltid tillstånd därför står det inget
under sekundär zon i
föreskrifterna.)

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Upplag av avfall eller snö från
trafikerade ytor som härrör från
utanförliggande zon är förbjudet.

Upplag av snö från trafikerade ytor
är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost
för en och tvåbostadsfastighet är
tillåtet.

Motiveras bl. a. med att
väg går mycket nära
Bästeräsk och att
avrinningen under en
högflödessituation är
mycket snabb.

Sekundär zon:
Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall
är förbjudet med undantag av snö
från vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under
kortare tid än 12 månader, med
undantag av snö från
vattenskyddsområdet, kräver
tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost
för en och tvåbostadsfastighet är
tillåtet.

11§ Asfalt, oljegrus och
vägsalt

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Upplag av asfalt, oljegrus och

Upplag av asfalt, oljegrus och
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vägsalt är förbjudet.

vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver
tillstånd.

Motiveras med att det i
stort sett finns endast en
väg som är mer frekvent
trafikerad och att denna
väg går nära Bästeträsk
och att det därför kan
uppstå behov för
halkbekämpning för at t.
ex. undvika avåkning.

12§ Täktverksamhet,
schaktnings- och
anläggningsarbeten

Sekundär zon:
Upplag av asfalt, oljegrus och
vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver
anmälan.

Primär zon:

Primär zon:

Materialtäkt är förbjuden.

Materialtäkt kräver tillstånd.

Husbehovstäkter kräver tillstånd.

Större schaktningsarbete,
sprängning av berg, pålning,
spontning eller borrning eller
liknande underjordsarbeten kräver
tillstånd.

Schaktningsarbete och muddring
kräver tillstånd.

Motiveras med att det är
tillräckligt med en tillståndsprövning för att
avgöra om täktverksamhet är lämplig. Prövningen
sker här enligt 9 och 11
kap MB, vid länsstyrelse
och domstol.

13§ Energianläggningar
och vattenbrunnar

Motiveras bl. a. med att
det finns ett generellt
behov på Gotland att
skydda
dricksvattenförekomster

Pålning, spontning och
underjordsarbete kräver tillstånd.

Sekundär zon:
Sekundär zon:

Materialtäkt kräver tillstånd.

Husbehovstäkter kräver tillstånd.
Schaktningsarbete och muddring
kräver tillstånd.

Större schaktningsarbete,
sprängning av berg, pålning,
spontning eller borrning eller
liknande underjordsarbeten kräver
anmälan.

Primär zon:

Primär zon:

Anläggning för lagring av och
utvinning av värmeenergi ur berg,
mark, vatten kräver tillstånd.

Ny anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från
jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden.

Uttag av vatten från berg och jord
kräver tillstånd.

Tillstånd krävs för ny enskild
grundvattenbrunn.

Sekundär zon:
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Ny anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från
jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden.

från att djupare saltrikare
vatten transporteras upp
genom brunnar i
bergvärmeanläggningar.

Tillstånd krävs för ny enskild
grundvattenbrunn.

14§ Trafik på sjö

Inga

Primär och sekundär zon:
Trafik med petroleumdriven motor
på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon
på isbelagd sjö eller vattendrag är
förbjuden.

Motiveras med att det kan
innebära stora
konsekvenser för sjön om
det sker läckage av
petroleumprodukter från
t. ex. ett havererat fordon
på sjön.
15§ Annan miljöfarlig
verksamhet

Primär zon:

Primär zon:

Ny miljöfarlig verksamhet, som
innebär risk för yt- eller
grundvattnet, är förbjuden.

Ny miljöfarlig verksamhet, som
kan medföra förorening av yt- eller
grundvattnet, är förbjuden.

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Ny miljöfarlig verksamhet, som
innebär risk för yt- eller grund
vattnet, kräver tillstånd.

Ny miljöfarlig verksamhet, kräver
tillstånd.

16§ Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Inga

17§ Allmänna
bestämmelser

Inga
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11.

Miljökvalitetsnormer
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) gäller att Bästeträsk har god ekologisk status och
har god kemisk status med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar.
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12.

Förslag till nytt vattenskyddsområde med avgränsning för primär
och sekundär skyddszon samt tillhörande skyddsföreskrifter
Den primära skyddszonen utgör sjön Bästeträsk med dess tillrinnande vattendrag om uppströms
liggande våtmarker med en buffertzon på 50 m.
Den sekundära skyddszonen utgör Bästeträsks hela tillrinningsområdet. Se figur 31 och Bilaga 2.

Figur31. Översiktskarta som visar primär och sekundär skyddszon för Bästeträsks vattenskyddsområde.
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12.1

Förslag till skyddsföreskrifter
Nedan redovisas förslag till nya skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell
praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som
inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas
för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild benämning eller på något
annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan
icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande ingrepp i
mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete,
vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande
dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss omfattning
och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av
dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den
behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonen.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders uppvärmning,
kräver tillstånd.
Drivmedel i fordon och mobila arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att
försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
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5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det i stället krävs tillstånd.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för punktsanering – i
stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under förutsättning att
plantorna inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att yt- eller grundvatten
inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur samt plöjning
Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden. Med spridning avses inte den gödsel som djuren
själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
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Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage
i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte den gödsel
som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd. Ny gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag är förbjudet. Upplag som är mindre än
500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader omfattas inte av förbudet förutsatt att
upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30 m.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare tid än 12
månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Uppläggning på tät yta under tak är
dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet. Uppläggning
på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer och flis
förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö från
trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver anmälan.
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12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft. Befintlig anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord kräver
tillstånd för det fall anläggningen ska utvidgas eller ändra omfattning på annat sätt.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö eller vattendrag är förbjuden.
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15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.

16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud
enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet
får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas
ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljönämnden.

17 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
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Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till
fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt dessa
förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap.
miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan
ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även vid
anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 § förordningen.om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
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En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte
helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande förordningar utan har getts
en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7
kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda
myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda
villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens
får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift
för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda
delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5 den 1 juli
2018) iakttas. Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern senast
fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera
tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I
4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner
eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada
och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att
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utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som
skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Naturreservat
Inom delar av vattenskyddsområdet gäller även inskränkningar enligt länsstyrelsens beslut den 16
maj 2001 om bildande av naturreservatet Bästeträsk och enligt länsstyrelsens beslut 16 oktober 2001
om bildandet av Bräntings haid Naturreservat.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a § miljöbalken.
Risk för förorening av yt- eller grundvatten
Vid bedömningen av om det föreligger risk för förorening av yt- eller grundvatten är en lämplig
utgångspunkt om det finns en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av förorenande
ämnen till yt- och grundvatten inom vattenskyddsområdet.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är
avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda
trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns
föreskrifter om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för
ytvattentäkten Bästeträsk.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Bästeträsks vattenskyddsområde.

Tranport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella
bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till Regionsstyrelsen
senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken)
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Bilaga 1.

Teknikförvaltningen

Datum 2015-06-02

Anteckningar efter dialogmöte om Bästeträsks vattenskyddsområde
Ett informations- och dialogmöte hölls i Bungegården torsdagen den 28 maj om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt. Något över 40
intresserade deltog. Förutom fastighetsägare och Fårösundsbor deltog representanter för politiska
partier, Gotlands botaniska förening, Ojnareskogens vänner, sportfiskeklubben, Nordkalk, SMA m
fl.
Länsstyrelsen i samarbete med Regionen driver ett projekt för att stärka dialogprocessen vid
införande av nya vattenskyddsområden varför båda parter deltog.
Ann-Sofi Lindskog, Teknikförvaltningen
Rikard Widén, Teknikförvaltningen
Claudia Castillo, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Håkan Djurberg, AkvaNovum AB
Frida Eklund, Länsstyrelsen
Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen
Sven Sandström, Kebbe och Sandström AB, moderator
Efter det att Ann-Sofi Lindskog hälsat alla välkomna berättade Frida Eklund om varför det behövs
vattenskyddsområden. Enligt EU:s Ramdirektiv för vatten samt dricksvattendirektivet skall samtliga
allmänna vattentäkter senast år 2015 ha ett vattenskyddsområde. Förutom krav från EU så är
vattenskyddsområden till för att skydda vattenresursen och långsiktigt trygga en god
dricksvattenkvalitet. Ett vattenskyddsområde skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga
förändringar.
Håkan Djurberg informerade om de andra skydd som finns i området nämligen: förbud mot utsläpp
av avloppsvatten (beslut 1973-04-27), naturreservat och Natura 2000 områden. Anna-Lena Fritz tog
vid och berättade kort om länsstyrel-sens uppdrag gällande tillkommande Natura 2000 områden.
Rikard Widén berättade om det nya vattenverket i Fårösund som har 3 barriärer för att rena vattnet.
Ett reningssteg (en barriär) är membranfilter som är ganska energikrävande. Solceller har installerats
på taket för att få fram miljövänlig el. Dricksvatten beräknas kunna börja levereras redan i sommar.
Håkan Djurberg gick därefter igenom hur vattenskyddsområdets zoner har avgränsats. I enlighet
med de allmänna råden ska rinntiden i den primära zonen vara 12 timmar. Eftersom rinntiden på
många platser kring tillflödena till Bästeträsk är mycket kortare än 12 timmar ingår alla betydande
tillflöden inklusive myrar i den primära zonen. Vidare ingår en strandzon på 50 m som barriär.
Strandzonens bredd ska motsvara en uppehållstid i mark och grundvatten på 100 dygn.
Enligt Naturvårdsverkets handbok är huvudprincipen att hela tillrinningsområdet bör omfattas av
vattenskyddsområde vilket har föreslagits i Bästeträsk området.
Representant för Gotlands botaniska förening menar att det finns fler viktiga tillflöden till
Bästeträsk som inte har tagits med i primärzonen. Det gäller bl a tillrinning från Släkmyr och
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vattendrag innan Kyrkgatmyr. Även tillrinning till Ojnaremyr (som rinner vidare till Bästeträsk) är
mer omfattande än vad som anges i förslaget. Denna fråga har även framförts av ledamot i
miljöpartiet. Informationen kommer att granskas av Håkan Djurberg och ställning tas om ändringar
är motiverade i ansökan.
Ledamot i Miljöpartiet undrar varför inte föreskrifterna anpassas som för en grundvattentäkt
eftersom grundvattenutflöde sker till kringliggande myrar. Håkan Djurberg menar att denna
situation inte är unik i Sverige d v s att ytvattentäkter delvis har grundvattentillflöde.
Naturvårdsverket har i sina allmänna råd inte rekommenderat särskilda krav i sådana fall. Vidare
förändras vattnet kontinuerligt genom nedbrytning, fastläggning och utspädning. Bästeträsk är en
sjö och ska därför hanteras som en ytvattentäkt.
Skydd vid strandzon ska vara mer än 50 m för att klara snabba rinntider vid t ex regn. Håkan
Djurberg menar att 50 m bedöms vara tillräckligt och ger tillräcklig transporttid i mark mm.
Håkan Djurberg redovisade möjliga riskkällor inom föreslaget skyddsområde. Det finns få kända
oljecisterner och avlopp. Jordbruksmark och bete förekommer inte i någon större utsträckning.
Skogsbruket är troligen lågintensivt. Det finns en asfalterad väg genom området och enbart ett
objekt som klassats som eventuellt förorenat område, nämligen deponi efter kalkstensbrytningen i
Ar. Slutligen finns ett befintligt kalkstensbrott (SMA) där prövning pågår om utvidgning. Vidare har
Nordkalk ansökt om tillstånd till ny täktverksamhet.
Håkan Djurberg menar att risk med (grus)täkter på fastlandet är risk för läckage från täkten då dessa
oftast bryts ovan grundvattnet. I ett kalkstensbrott sker istället en omfattande grundvattensänkning
då brytning sker under grundvattennivån och det därför krävs pumpning. Ev föroreningar som
tillkommer under brytningen stannar kvar i täktbotten. Risken blir istället med kvalitén/ev
föroreningshalter som finns kvar i det vatten som pumpas ut ur brottet. Rening av vatten som ska
pumpas ut ska dock regleras i miljöbalkstillståndet. D v s vilken kvalité det ska vara i utpumpat
vatten prövas enligt miljöbalken, det är inte möjligt att ange i vattenskyddsföreskrifter.
Någon undrar om en riskanalys har gjorts? Marken i området är kuperad varför en skyddszon bör
vara mer än 50 m.
Regionens svar efter mötet: Någon specifik riskanalys med avseende på risk med de
verksamheter/åtgärder som kan finnas inom skyddsområdet har inte gjorts eftersom det har
bedömts att det finns ovanligt få riskobjekt. En riskanalys ikring uppehållstider/rinntider i den
primära zonen kan vara motiverad. Regionen kommer att överväga detta.
En åhörare undrar om det framförts i miljöbalksprövningen att det blir en grundvattensänkning
kring planerade brott? Håkan Djurberg säger att detta har framförts.
Miljöchefen på Nordkalk säger att vattnet i brottet kommer att renas i ett reningsverk med
membranteknik. Utgående vatten kommer att ha god kvalité när det förs vidare till Bästeträsk.
Vatten kommer att föras ut via myrar mm så att dessa fortsatt mår bra.
Representant för Miljöpartiet menar att Bästeträsk har varit reservvattentäkt i många år och att det
därför finns ett ”icke försämringskrav”. Om det blir ett kalkbrott där dränering sker kommer det ju
bli ett försämrat tillflöde och nivåer i Bästeträsk. Håkan Djurberg menar att vattenkvantitet till
Bästeträsk inte kan regleras med vattenskyddsföreskrifter utan att detta måste ske i miljöbalkstillståndet. Om tillräcklig påfyllning sker av vatten vintertid (då det finns gott om vatten) kommer
vattnet att räcka.
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En deltagare menar att mer närsalter kommer att tillföras till Bästeträsk genom kalkverksamheten
och att det därför är för lite med 50 m skydd i strandzonen. Regionens svar efter mötet: Krav på
rening av b l a närsalter regleras i miljöbalkstillstånd. Inget behov bedöms finnas att ändra
strandskyddszon med hänsyn till detta.
Representant från miljöpartiet anser att påverkan inom vattenskyddsområdet är olika om det blir
mer kalkstensbrytning jämfört om det inte blir det. Borde då inte den primära skyddszonen vara
olika i de två fallen?
Regionens svar efter mötet: Syftet med vattenskyddsområde och föreskrifter är att säkra
ytvattentäkten oberoende av vilka verksamheter som finns idag eller i framtiden. Således kommer
enbart ett förslag att behandlas.
Flera åhörare menar att fortsatt arbete med vattenskyddsområde och föreskrifter ska avvakta till
dess att det avgörs om det blir med kalkstensbrytning eller inte och att vattenskyddsområde och
föreskrifter anpassas efter det.
Regionens svar efter mötet: Såsom har sagts ovan är syftet med vattenskyddsområde och
föreskrifter att säkra ytvattentäkten oberoende av vilka verksamheter som finns idag eller i
framtiden. Det finns därför ingen anledning att avvakta med vattenskyddsarbetet.
En åhörare undrade hur Bästeträsks tillstånd, vattennivåer, biologi osv bevakades av regionen. Frida
Eklund påtalade att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattendomen.
Regionens svar efter mötet: Regionen kommer att bevaka vattennivåer, uttag m m i enlighet med
vad som anges i vattendomen.
Miljöchefen på Nordkalk menar att Släkmyr ligger långt ifrån sökt täktområde och att den inte
påverkas och därför inte ingår i prövningen.
En åhörare undrar varför regionen inte föreslår förbud för täktverksamhet i sekundär zon. Man är
ju inte tvungen att följa naturvårdsverkets allmänna råd. Håkan Djurberg menar att lämplig nivå har
bedömts vara att följa de allmänna råden. Detta t ex med stöd av att det inte finns någon risk för
utläckage av ev. föroreningar från brottet.
En fråga ställdes varför gränserna var helt raka på sina ställen. Håkan Djurberg svarar att på dessa
ställen har gräns för naturreservatet följts.
Någon menade att det är mycket trafik till t ex Blå lagunen och att det är risker med omfattande
körning på vägen intill Bästeträsk. Håkan Djurberg säger att trafikmängd tyvärr inte kan regleras.
Det kan dock vara viktigt att införa ett skydd mot att vägdagvatten leds till sjön i den västra delen
där vägen går mycket nära vattnet.
En översiktlig genomgång gjordes därefter av Claudia Castillo av förslag till vattenskyddsföreskrifter
för Bästeträsk och med en samtidig jämförelse med de allmänna råden för ytvattentäkter. I den
primära zonen där det är nära till ytvatten föreslås ett antal förbud och i vissa fall tillståndsplikt för
åtgärder/verksamheter. I sekundär zon föreslås vanligen tillstånds- eller anmälningsplikt för olika
åtgärder/ verksamheter.
En representant för miljöpartiet undrar varför ett mildare krav har satts för hantering av
petroleumprodukter där det föreslås tillståndsplikt först för 250 l istället för ett förbud?
Regionens svar efter mötet: Föreskrifter ska inte ha större restriktionsgrad än vad som är
motiverat. I primärt skyddsområde finns några bostäder där oljeuppvärmning kan förekomma. Det
är rimligt att denna kan fortgå om tillräckligt skydd finns vilket kan följas upp med tillstånd. Detta
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stämmer även överens med de allmänna råden. Volymen 250 l innan tillstånd krävs kommer från
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) och är den gräns för när sekundärt skydd krävs i föreskriften
(t ex invallning). Även om inte tillståndsplikt krävs vid volymer under 250 l ska sådan hantering
alltid ske med försiktighet i enlighet med 6 § i förslaget samt i enlighet med hänsynsreglerna i 2
kapitlet i miljöbalken. Regionen kommer dock att se över förslag till föreskrift.
Flera undrar om risk med bete skiljer sig för olika djurslag. Håkan Djurberg anger att han inte
känner till någon skillnad. Det finns ett behov att beta marker så att de inte växer igen? Innebär bete
med lamm mindre risk?
Regionens svar efter mötet: Regionen kommer att kontrollera om det är skillnad i risk beroende
på djurslag och överväga om det är möjligt att ändra förslag till föreskrift så att visst bete blir
möjligt.
En representant för miljöpartiet menar att förslag till föreskrifter blir mildare för avloppsvatten.
Beslut från 1973 anger förbud för nya avlopp inom hela området.
Håkan Djurberg förklarar att förslag till föreskrift följer naturvårdsverkets allmänna råd, alltså
tillståndsplikt i sekundär skyddszon. Jordbruksdepartementets beslut kvarstår dock då detta inte är
ett äldre vattenskyddsbeslut som ska ersättas. Det innebär att det även i fortsättningen kommer att
vara förbud för nya avloppsutsläpp inom hela det område som anges i beslutet.
Är det skillnad i krav om man ska borra en brunn eller göra ett kalkbrott? Claudia Castillo svarar att
i förslag till föreskrifter är det i båda fallen krav på tillstånd.
Någon undrar om föreskrifterna är tillrättalagda för att kalkindustri ska kunna bedrivas. Detta med
hänvisning till att tillståndsplikt föreslås i sekundär zon där planerad kalkindustri hamnar samt att
enbart anmälningsplikt föreslås för schaktningsarbeten i sekundär zon. Claudia Castillo understryker
att föreskrifterna inte är framtagna för att passa kalkindustrin.
Regionens svar efter mötet: I föreskrifterna har tillståndsplikt för täktverksamhet föreslagits
utifrån rekommendationer i de allmänna råden samt eftersom ingen ökad risk för utsläpp av
föroreningar till Bästeträsk föreligger p g a täktverksamheten. Restriktioner får inte vara mer
långtgående än vad som behövs i det enskilda fallet. När det gäller schaktning mm kommer
regionen att överväga en ändring av förslaget.
En representant för miljöpartiet menar att ett avsteg har gjorts från naturvårdsverkets allmänna råd
genom att i sekundär skyddszon ändra husbehovstäkt till täkt av berg. Claudia Castillo anger att
förslag till föreskrift är ett förtydligande av att det alltid är tillståndsplikt för täkter i sekundär zon.
Detta gäller såväl husbehovstäkt (som normalt är anmälningspliktigt enligt miljöbalken) som andra
täkter som redan enligt miljöbalken kräver tillstånd.
En fastighetsägare undrade vilka krav det blir på boende i den sekundära zonen? Claudia Castillo
förklarar att t ex så krävs tillstånd om man vill gräva/borra en ny enskild vattentäkt. Nytt/ändrat
avlopp kräver tillstånd. Detta är ett krav oavsett om fastigheten finns inom vattenskyddsområdet
eller inte. Likaså krävs det tillstånd t ex för ny bergvärme.
Någon undrar hur lång tid det tar att behandla en ansökan/anmälan. Claudia Castillo säger att det
på ett ungefär kan röra sig om ca 6 veckor.
Slutligen informerade Claudia Castillo om hur processen ser ut vid införande av ett
vattenskyddsområde, från det att ansökan tas fram, till dess att beslut kan fattas. Det är många steg i
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processen vilket gör att det tar tid. Nu efter detta möte kommer regionen att bedöma vilka ev.
justeringar som behöver göras i ansökan. Därefter är det dags för ett formellt s.k. samråd. Det
innebär att ansökan kommer att skickas ut till alla fastighetsägare och andra, t ex arrendatorer, inom
föreslaget skyddsområde samt till ett antal myndigheter. Detta kan ske tidigast efter sommaren. Alla
får då tillfälle att lämna skriftliga synpunkter. Till fastighetsägare mm skickas ansökan tillsammans
med ett föreläggande med delgivning eftersom det finns krav på att regionen ska kunna visa att alla
fastighetsägare faktiskt har fått ta del av ansökan och fått möjlighet att lämna synpunkter. Beslut om
vattenskyddsområde och föreskrifter kan tidigast tas av Regionfullmäktige under våren 2016.
En fastighetsägare påtalar att det är viktigt att särskilt privatpersoner får gott om tid på sig för att
sätta sig in i frågan och för att lämna synpunkter. Claudia Castillo anger att det finns krav på att
tiden ska vara minst en månad och att regionen har satt tiden till 6 veckor i andra ärenden.
Sammanfattningsvis kommer regionen att överväga följande:
Om det finns ytterligare viktiga tillflöden till Bästeträsk och som ska tas med i
primärzonen.
Om det är motiverat med en riskanalys kring uppehållstider/rinntider i den primära zonen.
Ändring/förtydligande av § 4 om petroleumprodukter.
Om det är skillnad i risk beroende på djurslag, samt om det är möjligt att ändra förslag till
föreskrift så att visst bete blir möjligt (§ 7).
Ändring/förtydligande av § 12 schaktning mm.
Lämplig remiss-/kommuniceringstid i det formella samrådet/kommuniceringen.
Noterat av Claudia Castillo
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/676
26 april 2018

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Remiss. Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall och returpapper - utveckling av
producentansvaren
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden lämnar remissyttrande gällande PM om ”Mer fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av
producentansvaren till Miljö- och energidepartementet” enligt
teknikförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Region Gotland är en av kommunerna som fått PM om ”Mer fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren”
på remiss. Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.
Regionstyrelsen har skickat remissen till tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Ärendebeskrivning

Dagens insamlingssystem för förpackningar och returpapper består av
producenternas återvinningsstationer och fastighetsnära insamling (FNI). FNI
tillhandahålls av avfallsentreprenörer efter avtal med fastighetsägare eller kommuner
genom egna initiativ till framför allt villahushåll.
Idag är ansvarsfördelningen och krav på servicenivå för producentansvaren otydliga.
Restavfallet (brännbart avfall) som kommunerna samlar in innehåller en stor andel
förpackningar och tidningar. Servicegraden varierar och en del hushåll betalar extra
för en högre service.
Regeringen bedömer att producentansvaren för förpackningar och returpapper
behöver förändras för att insamlingssystemen ska bli mer lättillgängligt för
medborgarna och för att andelen avfall som materialåtervinns ska öka. Regeringen
vill utveckla producentansvaren och införa förändringar i
producentansvarsförordningarna med tydliga krav på insamlingssystem och
servicegrad.
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Förslaget innebär att det ska finnas tillståndspliktiga insamlingssystem där
naturvårdsverket är prövningsmyndighet. Insamlingssystemen ska tillhandahålla
-

fastighetsnära insamling som huvudregel med hämtning från alla
bostadsfastigheter av returpapper och de vanligaste förpackningsmaterialen
(papp, papper, kartong, well, plast, glas och metall).

-

lättillgängliga insamlingsplatser för övriga förpackningsmaterial samt
skrymmande sällanförpackningar.

-

insamling av förpackningsavfall i utemiljöer på besöksplatser och allmänna
platser där många människor vistas.

Producentansvaren renodlas och kommuner får inte längre samla in förpackningar
och returpapper från hushåll med ett eget insamlingssystem. Kommuner kan
fortsättningsvis ha avtal med tillståndspliktiga insamlingssystem och som
entreprenörer samla in förpackningar och tidningar på uppdrag av insamlingssystem.
Avsikten med förordningarna är att producenterna genom de tillståndspliktiga
insamlingssystemen ska ta fullt ansvar för insamlingen och behandlingen av
förpackningsavfallet och returpappret. Ansvaret inkluderar ansvar för finansieringen.
Fastighetsnära insamling som huvudregel syftar till ökad servicenivå som ger en
högre utsorteringsgrad av förpackningar och tidningar. Det innebär ökad
materialåtervinning samtidigt som kommunernas och hushållens kostnader minskar
för behandling av felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet.
Insamling i utemiljöer syftar till att göra insamlingen lättillgänglig och minska
nedskräpningen av förpackningar.
Den fastighetsnära insamlingen införs etappvis med minst 60 procent
bostadsfastigheter anslutna från och med den 1 januari 2021 och 100 procent från
och med den 1 april 2025. Fritidshushåll ingår i insamlingssystemen. Undantag från
FNI görs för fastigheter där lämplig insamling inte kan anordnas från fastigheten.
Skrymmande sällanförpackningar och mindre vanliga förpackningar undantas från
den fastighetsnära insamlingen.
Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas för att få fram smartare
förpackningar och mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen
av onödiga förpackningar.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att promemorians förslag på tydligare krav på
tillståndspliktiga insamlingssystem och servicenivå ger goda förutsättningar för ett
bättre fungerande producentansvar. Det är positivt att producentansvaret renodlas i
syfte att producenterna tar det fulla ansvaret, även ekonomiskt, för insamlingen och
återvinningen av förpackningsavfall och returpapper.
Med förslaget finns fortfarande risk att otydligheter kvarstår om vad som ska gälla
för insamlingen av de förpackningar som undantas från huvudregeln om
fastighetsnära insamling. Det gäller även för insamlingen av förpackningsavfall och
returpapper i de fall fastighetsnära insamling inte är praktisk möjlig eller rimlig att
införa.
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Region Gotland har kommentarer till och synpunkter på promemorenas avsnitt 4
och 5.
4. Dagens insamling av förpackningsavfall och returpapper
Region Gotland instämmer i beskrivningen av problem med nuvarande
insamlingssystem.
På Gotland är det svårt att hitta lämpliga platser för och få bygglov för
återvinningsstationer. Kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
har inte kommit överens om ersättning för markupplåtelse för återvinningsstationer
på kommunägd mark.
Konsekvenser av detta på Gotland är att det saknas återvinningsstationer inom flera
tätorter. Det finns inte heller återvinningsstationer inom gångavstånd i de flesta
stadsdelarna i Visby.
På Gotland förekommer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från
villahushåll i ytterst begränsad omfattning. Utbyggnaden av fastighetsnära insamling i
flerbostadshus är däremot större än genomsnittet i Sverige genom att privata
entreprenörer erbjuder tjänsterna till fastighetsägare. Nära hundra procent av
hushållen i flerbostadshus är anslutna. Det är troligen en bidragande anledning till att
insamlingsnivåerna för förpackningsavfall på Gotland ligger högt över
riksgenomsnittet. Det innebär samtidigt dubbelbetalning genom att hushållen betalar
extra utöver förpackningsavgifter för denna insamling som sker enligt avtal mellan
entreprenörer och fastighetsägare.
5.2 Förtydligande av kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen
Otydlighet i krav på tillgänglighet och servicenivå kvarstår för insamling av
förpackningsavfall och returpapper där borttransport från fastighet inte bedöms
skälig (5.2.1). Anpassning utifrån lokala förutsättningar måste göras men det finns
risk att dagens problem kvarstår. Bland annat med att hitta och få tillgång till lämpliga
insamlingsplatser för förpackningsavfall och returpapper från de undantagna
fastigheterna. Det är då en stor risk att förpackningsavfall och returpapper från dessa
fastigheter fortsatt lämnas i kommunernas insamlingssystem för restavfall.
Möjligheter till samordning med kommunens insamling av restavfallet kan vara
begränsade. Det gäller till exempel för områden med speciella förutsättningar. Ett
exempel på Gotland är världsarvsskyddade Hansestaden Visby, där utrymmet för
avfallsbehållare är strakt begränsat och insamlingen kan kräva specialanpassade
insamlingsfordon. Stora delar av landsbygden har också ett vägnät som begränsar
framkomligheten för vanliga insamlingsfordon. Det innebär bland annat att
insamlingsbehållare inte alltid kan tömmas vid fastighet.
Rimlig servicenivå för fritidsbostäder och möjligheter för fastighetsnära insamling
från fritidsbostäder ger också stort utrymme för bedömning och tolkning. Det är
troligt att det finns stora variationer i både förutsättningar för insamling och
insamlingsbehov beroende på säsong och nyttjande mellan olika områden,
kommundelar och kommuner.
Insamling av annat förpackningsavfall från hushållen
Otydlighet i krav på tillgänglighet och servicenivå kvarstår för insamling av
förpackningsavfall som inte ska samlas in vid fastigheter (5.2.2). Anpassning utifrån
lokala förutsättningar måste göras men det finns risk att dagens problem kvarstår
med otillräcklig tillgång till lämpliga insamlingsplatser för de undantagna materialen.
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Det är då en stor risk att detta förpackningsavfall fortsatt lämnas i kommunernas
insamlingssystem för restavfall eller skrymmande hushållsavfall.
Insamling på kommunernas återvinningscentraler genom samarbetsavtal, på liknande
sätt som för elavfall, skulle kunna vara en lösning för att kommunerna ska få
ersättning för hantering av förpackningar som lämnas till kommunernas
insamlingssystem.
Avfallsutrymmen
Insamling från bostadsfastigheter förutsätter att lämpliga avfallsutrymmen eller
platser för uppställning av avfallskärl finns. I annat fall kan förpackningsavfall och
returpapper hämtas från en annan insamlingsplats. I förslaget är det otydligt vem som
ansvarar för att anordna dessa insamlingsplatser.
Frågan ska ingå i de samråd som enligt förordningen ska hållas med kommunerna.
Det är då en viktig förutsättning att ansvariga nämnder och funktioner i
kommunerna för dessa frågor, det vill säga byggnadsnämnd eller motsvarande, kallas
till och deltar i samråden (5.8).
Olika lösningar för insamling kan användas men det finns en risk för ökat tungt
arbete med hantering av tunga avfallskärl om lämplig avfallsutrymmen och
insamlingsplatser inte kan anordnas.
Beslutsunderlag

PM om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren, 2018-03-19.
TKF tjänsteskrivelse.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av
producentansvaren

Remissinstanser

1

Boverket

2

Domstolsverket

3

Ekonomistyrningsverket

4

Havs- och vattenmyndigheten

5

Kammarkollegiet

6

Kemikalieinspektionen

7

Kommerskollegium

8

Konkurrensverket

9

Konsumentverket

10 Kungliga Tekniska högskolan
11 Livsmedelsverket
12 Länsstyrelsen i Kronobergs län
13 Länsstyrelsen i Norrbottens län
14 Länsstyrelsen i Stockholms län
15 Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen)
16 Naturvårdsverket
17 Regelrådet
18 Statens energimyndighet

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

19 Statens jordbruksverk
20 Statistiska centralbyrån
21 Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen)
22 Swedac
23 Tillväxtverket
24 Vinnova, Verket för innovationssystem
25 Arboga kommun
26 Arvidsjaurs kommun
27 Enköpings kommun
28 Gotlands kommun
29 Gävle kommun
30 Göteborgs kommun
31 Hagfors kommun
32 Haparanda kommun
33 Helsingborgs kommun
34 Huddinge kommun
35 Hässleholms kommun
36 Karlshamns kommun
37 Ludvika kommun
38 Lunds kommun
39 Malmö kommun
40 Nacka kommun
41 Norrköpings kommun
42 Skellefteå kommun
43 Stockholms kommun
44 Storumans kommun
45 Sundsvalls kommun
46 Södertälje kommun
47 Timrå kommun
48 Trelleborgs kommun
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49 Uddevalla kommun
50 Ulricehamns kommun
51 Umeå kommun
52 Vallentuna kommun
53 Vännäs kommun
54 Ystads kommun
55 Örnsköldsviks kommun
56 Avfall Sverige
57 Axfood
58 Coop
59 Dagligvaruleverantörernas Förbund
60 Elopak AB
61 Envac
62 Fastighetsägarna
63 Fiskeby Board AB
64 Företagarna Sverige
65 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB
66 Grafiska företagens förbund
67 Greenpeace
68 Gästrike Återvinnare
69 Hans Andersson Recycling AB
70 Holmen AB
71 HSB
72 Hushållningssällskapens förbund
73 Hyresgästföreningen Riksförbundet
74 Håll Sverige Rent
75 ICA Handlarnas Förbund
76 IKEA Sverige AB
77 Ikem
78 IL Recycling
3 (6)

79 Konsumentföreningen Stockholm
80 BillerudKorsnäs AB
81 Lantbrukarnas riksförbund
82 Lek- och Babybranschen
83 Lindberg & Son AB
84 Liselotte Lööf AB
85 Livsmedelsföretagen
86 Livsmedelshandlareförbundet, SSLF AB
87 Max Burgers AB
88 Metsä Board Husum Sverige AB
89 Miljöförbundet Jordens Vänner
90 Myrorna
91 NSR AB
92 Näringslivets Regelnämnd
93 Pressretur AB
94 Ragn Sells AB
95 Renova AB
96 Returpappercentralen
97 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
98 SCA Skog
99 SIS Swedish Standards Institute
100 Skogsindustrierna
101 Stena Metall AB
102 Stena Recycling
103 Stora Enso Skog
104 Svensk Dagligvaruhandel
105 Svensk Fjärrvärme
106 Svensk Glasåtervinning AB
107 Svensk Handel
108 Svenska Naturskyddsföreningen
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109 Svenska Tidningsutgivareföreningen
110 Svenska Wellpappföreningen
111 Svenskt Näringsliv
112 Sveriges Bryggerier
113 Sveriges Kommuner och Landsting
114 Sveriges Konsumenter
115 Sveriges Textil och Modeföretag, TEKO
116 Sveriges Tidskrifter
117 Sveriges Åkeriföretag
118 Sysav
119 Sörab
120 Teknikföretagen
121 Tetra Pak Sverige AB
122 TMR AB
123 Vafab Miljö AB
124 Villaägarnas riksförbund
125 Visita
126 Världsnaturfonden WWF
127 Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 18 maj 2018. För kommunerna finns dock möjlighet att inkomma med
svaren fram till den 8 juni 2018. Svaren bör lämnas per e-post i både word
och pdf-format till e-postadressen m.registrator@regeringskansliet.se med
kopia till charlotta.broman@regeringskansliet.se och
linn.akesson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2018/00852/R
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Frågor under remisstiden besvaras av Charlotta Broman, tel. 08-405 19 76,
e-post: charlotta.broman@regeringskansliet.se eller Linn Åkesson, tel.
08-405 84 59, e-post: linn.akesson@regeringskansliet.se.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Regeringen önskar särskilt få in synpunkter
och information om ekonomiska konsekvenser och kostnader av
förslagen.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Egon Abresparr
Rättschef
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Sammanfattning

Producentansvaren för förpackningar och returpapper behöver ses
över för att bättre tillgodose medborgarnas behov av en lättillgänglig insamling och för att andelen avfall som materialåtervinns
ska öka. Ett av syftena med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
är att Sverige ska ha en hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen
ska vara effektiv för samhället och enkel att använda för konsumenterna. Samtidigt ska avfall förebyggas och resurserna i det avfall
som ändå uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Dessutom ska avfallets påverkan på hälsa och miljö minimeras.
Det behövs långsiktiga spelregler och ett tydligt regelverk för
producentansvaren för förpackningar och returpapper för att
underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. På så vis blir det
möjligt för ansvariga aktörer och näringslivet att göra investeringar
som främjar en hållbar avfallshantering och skapar nya jobb.
Det finns flera problem med tillämpningen av bestämmelserna
om producentansvar för förpackningar och returpapper. Problemen
handlar bland annat om en oklar fördelning av ansvar, oklara krav
på servicenivå för insamling av förpackningsavfall och returpapper,
bristfällig statistik till följd av oklara rapporteringsskyldigheter,
nedskräpningsproblem, att vissa hushåll betalar för insamling och
behandling av förpackningsavfall två gånger, samt om otillräcklig
utsortering av förpackningsavfall från annat avfall. Ett av huvudargumenten när producentansvaret för förpackningar infördes var
att det skulle styra mot bättre utformade förpackningar, men de
beskrivna problemen har inneburit en svagare styrning mot detta
mål.
I promemorian föreslås ändringar för att utveckla producentansvaren. Vissa av ändringarna syftar även till att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den
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20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet).
Producenterna ska se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem, enligt dagens bestämmelser. Det behöver förtydligas vilken
servicegrad ett lämpligt insamlingssystem ska ha. Producenternas
insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper har idag
väsentligt lägre servicegrad än kommunernas system för insamling
av restavfall från hushållen. Restavfall är det avfall som är kvar när
hushållen sorterat ut det avfall som samlas in separat. Flera studier
visar att kvaliteten på det insamlade materialet blir hög när avfallet
samlas in fastighetsnära. Promemorians förslag syftar till att ställa
tydliga krav på framtidens system för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Det bör beslutas genom förordning vad som
ska krävas för att ett insamlingssystem ska vara lämpligt, särskilt
vad gäller servicegrad på insamlingen av avfall från hushållen.
Medborgarna ska ha möjlighet och skyldighet att sortera ut förpackningsavfall och returpapper. Insamlingen av förpackningsavfall
och returpapper är en tjänst av allmänt intresse och det är inte rimligt att enskilda hushåll ska behöva betala extra för att få en högre
servicegrad som syftar till att öka mängden separat insamlat avfall.
Från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen transportera bort returpapper och hushållens förpackningsavfall av de
vanligast förekommande materialen (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från alla bostadsfastigheter. Detta krav
gäller, efter den 31 mars 2025, inte i de fall en transport från bostadsfastigheten inte är skälig med hänsyn till en fastighets utformning, belägenhet eller andra omständigheter som gör det svårt
att ordna transport från fastigheten. Om borttransport från
bostadsfastigheten inte bedöms skälig ska returpapperet och
förpackningsavfallet av de vanligast förekommande materialen samlas in på en plats som med hänsyn till omständigheterna ligger så
nära bostadsfastigheten som möjligt. För att ge aktörerna tid att
bygga ut systemet och höja servicegraden så kommer kraven på
servicenivå gällande borttransport från bostadsfastigheter från den
1 januari 2021 fram till den 1 april 2025 att gälla minst sextio procent av alla bostadsfastigheter.
Ett insamlingssystem ska tillhandahålla insamlingsplatser för
den del av hushållens förpackningsavfall som inte ska samlas in från
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bostadsfastigheterna. Dessa insamlingsplatser ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska dessutom ha insamlingsplatser för förpackningsavfall i utemiljöer där många
människor vistas, till exempel på välbesökta badplatser och i parker.
Ett tillstånd till insamlingssystem för förpackningsavfall får
endast ges om insamlingssystemet omfattar förpackningsavfall av
alla material. Den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd att samla in förpackningsavfall ska lämna information till
hushåll och producenter om syftet med materialutnyttjande och
om möjligheterna att materialutnyttja olika förpackningsmaterial.
Syftesparagrafen utvecklas i både i förpacknings- och returpappersförordningen. Producenternas ansvar för förpackningarnas
utformning och kraven på förpackningarnas utformning tydliggörs.
Förpackningar ska anses uppfylla förpackningsförordningens krav
på utformning om de uppfyller kriterierna i relevanta harmoniserade standarder (standarder som har utarbetats av EU-kommissionen).
För att renodla producentansvaret får kommunerna endast
samla in förpackningsavfall respektive returpapper om de har avtal
med ett tillståndspliktigt insamlingssystem.
Förpacknings- och returpappersförordningarna kompletteras
med bestämmelser om sanktioner och avgifter för prövning och
tillsyn. Producenterna ska enligt förordningarna lämna uppgifter
till Naturvårdsverket om bland annat namn och kontaktuppgifter.
Skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd
förpackningar, tidningar och tidningspapper som producenterna
släppt ut på den svenska marknaden flyttas från den som driver
insamlingssystem till producenterna. En anmälningsplikt införs för
de som utan att vara tillståndspliktiga samlar in förpackningsavfall
eller returpapper från verksamheter. Dessa förändringar ger Naturvårdsverket bättre möjlighet att bedriva tillsyn och att samla in
statistik.
Definitionerna av begreppet producent ändras så att det bara ska
finnas en producent per tidning eller tidningspapper och en till två
producenter per förpackning. Om en förpackning märks med
uppgift om vilket förpackningsmaterial som har använts ska det ske
i enlighet med kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari
1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpack-
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ningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken att 29 kap. 4 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
29 kap.
4§

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan,
eller efter att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i
a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens enligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,
b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap.
6 § om miljöfarliga verksamheter,
c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter,
d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,
e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vattenverksamheter,
f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av grundvatten ur bruk,
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g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller
åtgärd ska anmälas för samråd,
h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer och om att släppa ut produkter som
innehåller eller består av sådana organismer på marknaden,
i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap.
16 § om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,
j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.
8 § om hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller
anmälan av kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor,
k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006
om förutsättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga
XIV till den förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,
l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009
om krav på produktgodkännande av växtskyddsmedel,
m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel 17.1 i förordning (EU) nr 528/2012,
n) föreskrifter som regern) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av ingen har meddelat med stöd av
15 kap. 15 § om krav på tillstånd 15 kap. 15 § om krav på tillstånd
för yrkesmässig drift av insam- för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall från elekt- lingssystem för avfall, eller
riska och elektroniska produkter,
eller
o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om
tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten
eller åtgärden och som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förordning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet. I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts i ett sådant
tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid
med bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om
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1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av
ett bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900),
2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts
beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider
dessa värden, och
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att förebygga olägenhet för människors hälsa.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av
en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 §
om skyldighet att betala miljösanktionsavgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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2.2

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

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att det ska införas
fyra nya paragrafer 7 kap. 8 h–8 k §§ som ska ha följande lydelse.
7 kap.
8h§
Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 38 §
förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar ska för varje kalenderår
betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för
verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.
8i§
En producent enligt förordningen
(2014:1073) om producentansvar
för förpackningar ska för varje
kalenderår betala en avgift till
Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet.
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8j§
Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 12 §
förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper
ska för varje kalenderår betala en
avgift till Naturvårdsverket med
275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.
8k§
En producent enligt förordningen
(2014:1074) om producentansvar
för returpapper ska efter särskilt
beslut från Naturvårdsverket betala en avgift. Avgift ska utgå med
800 kronor för varje hel timme
handläggningstid.
Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har
använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet. I
handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett
och samma resetillfälle överstiger
två timmar.
Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål
som visar sig vara obefogat.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna 7 kap. 8 h och 8 j §§ tillämpas första gången i
fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av
december 2020.
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2.3

Förslag till förordning om ändring i
avfallsförordningen (2011:927)

Härigenom föreskrivs att 24 a, 24 b och 24 d §§ avfallsförordningen
(2011:927) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
24 a §1

Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till
1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och
metallburkar, om avfallet utgörs
av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för,
1. ett insamlingssystem som
2. ett insamlingssystem som
har tillstånd enligt 38 § förord- har tillstånd enligt 38 § förordningen (2014:1073) om produ- ningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, centansvar för förpackningar,
eller
om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är
avsett för, eller
3. någon som enligt 57 § för2. någon som enligt 57 § förordningen om producentansvar ordningen om producentansvar
för förpackningar samlar in ut- för förpackningar samlar in försorterat förpackningsavfall.
packningsavfallet.
24 b §2
Den som har använt en förpack- Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ning som blivit hushållsavfall
ska sortera ut förpackningsav- ska sortera ut förpackningsav1
2

Senaste lydelse 2014:1076.
Senaste lydelse 2014:1076.
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fallet från annat avfall och lämna
förpackningsavfallet till ett insamlingssystem som har tillstånd
enligt
38 §
förordningen
(2014:1073) om producentansvar för förpackningar eller till
ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller för utsorterat förpackningsavfall.

Den som enligt 24 a § 2 lämnar förpackningsavfall till någon
som samlar in utsorterat förpackningsavfall får lämna allt
sitt förpackningsavfall till insamlaren, även det förpackningsavfall som är hushållsavfall.

fallet från annat avfall och lämna
förpackningsavfallet till
1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och
metallburkar, om avfallet utgörs
av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för, eller
2. ett insamlingssystem som
har tillstånd enligt 38 § förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar,
om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är
avsett för.
Den som enligt 24 a § 3 lämnar förpackningsavfall till någon
som samlar in utsorterat förpackningsavfall får lämna allt
sitt förpackningsavfall till insamlaren, även det förpackningsavfall som är hushållsavfall.

24 d §3
Den som har använt en tidning
som blivit hushållsavfall ska
sortera ut returpapperet från
annat avfall och lämna returpapperet till ett insamlingssystem
som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
eller till ett insamlingssystem som
kommunen tillhandahåller för utsorterat returpapper.
3

Den som har använt en tidning
som blivit hushållsavfall ska
sortera ut returpapperet från
annat avfall och lämna returpapperet till ett insamlingssystem
som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper.

Senaste lydelse 2014:1076.
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Den som enligt 24 c § 2 lämnar returpapper till någon som samlar in utsorterat returpapper får lämna allt sitt returpapper till insamlaren, även det returpapper som är hushållsavfall.
48 §4
Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som
omfattas av
1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning,
3. ett tillstånd eller en anmä3. ett tillstånd enligt 38 § förordningen (2014:1073) om pro- lan enligt 38 respektive 57 § förducentansvar för förpackningar, ordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar,
4. ett tillstånd eller en anmä4. ett tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om pro- lan enligt 12 respektive 30 §
ducentansvar för returpapper, förordningen (2014:1074) om
eller
producentansvar för returpapper, eller
5. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

4

Senaste lydelse 2014:1076.
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2.4

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

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter
dels att det ska införas två nya paragrafer 11 kap. 19 och 20 §§
och rubriker närmast före 11 kap. 19 och 22 §§ av följande lydelse.
Förordningen om producentansvar för förpackningar
11 kap.
19 §
För en överträdelse av 51 §,
57 a § 1 b eller 58 c § förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
genom att vara försenad med att
lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas
med
10 000 kronor.
Förordningen om producentansvar för returpapper
20 §
För en överträdelse av 25 §,
30 a § 1 b, eller 31 c § förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper genom att vara försenad med att
lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas
med
10 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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2.5

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1073) om producentansvar för
förpackningar

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar
dels att 9, 40 och 56 §§ ska upphöra att gälla
dels att 1, 2, 5, 6, 8, 13, 34–36, 37–39, 46, 51, 57 §§ och rubriken
närmast före 38 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 59 § ska lyda ”Naturvårdsverkets
rapportering”,
dels att punkterna 2–6 och 9–12 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (2014:1073) ska ha följande lydelse,
dels att det införs nya paragrafer 4 b, 4 c, 12 a, 33 a, 36 a, 36 b,
39 a–39 g, 57 a, 58 a–58 c, 62 a och 62 b §§ som ska ha följande
lydelse,
dels att det närmast före 33 a, 36 b, 38, 39, 39 a, 39 g, 58 a, 58 b,
och 62 a §§ ska införas nya rubriker som ska ha följande lydelse,
dels att punkten 12 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(2017:167) om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

Syftet med denna förordning är att
1. förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras
volym och vikt begränsas till
den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och
hygiennivå,
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1. minska mängden förpackningsavfall genom att
a) förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras
volym och vikt begränsas till
den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och
hygiennivå, och
b) förpackningar endast används när det är nödvändigt,

Författningsförslag

2. producenter ska ta ansvar
för förpackningar när de blir
avfall,

2. begränsa skadligheten för
miljön av material och ämnen i
förpackningar,
3. producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem som tar operativt
och finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall,
4. förpackningsavfall ska tas
om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och

3. förpackningsavfall ska tas
om hand på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt,
och
4. nå förordningens mål för
5. nå förordningens mål för
materialutnyttjande.
materialutnyttjande.
2§
Denna förordning är meddelad med stöd av
– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 37 §,
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
fråga om 34–36 b, 51, 52, 58 b
fråga om 34–36, 51 och 52 §§,
och 58 c §§,
– 15 kap. 15 § miljöbalken i
– 15 kap. 15 § miljöbalken i
fråga om 37–42, 47, 48, 50, 53, fråga om 37–42, 47, 48, 50, 53,
54, 58 a, 60 och 61 §§,
54, 60 och 61 §§,
– 15 kap. 18 § miljöbalken i
fråga om 57 §,
– 15 kap. 39 § miljöbalken i
– 15 kap. 39 § miljöbalken i
fråga om 55–56 §§ och 57 a § 1 a
fråga om 55–57 §§,
och 2,
– 15 kap. 40 § i fråga om
57 a § 1 b,
–– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 58 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 63 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
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4b§
Bestämmelser om tungmetaller i
förpackningsmaterial finns i 12–
14 §§ förordningen (1998:944)
om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter.
4c§
Bestämmelser om material i kontakt med livsmedel finns i
1. Europaparlamentets
och
rådets förordning (EG) nr
1935/2004 av den 27 oktober
2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG
och 89/109/EEG,
2. kommissionens förordning
(EG) nr 2023/2006 av den
22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel,
3. kommissionens förordning
(EG) nr 10/2011 av den
14 januari 2011 om material och
produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med
livsmedel,
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4. livsmedelsförordningen
(2006:813), och Livsmedelsverkets föreskrifter som är meddelade
med stöd av denna förordning
och förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer.
5§
Med förpackning avses i denna förordning en produkt som har
framställts för att
1. innehålla, skydda eller presentera en vara eller för att användas
för att leverera eller på annat sätt hantera en vara, från råmaterial till
slutlig produkt och från producent till användare, om produkten är
en
a) konsumentförpackning genom att den på försäljningsstället
utgör en säljenhet för den slutliga användaren eller konsumenten av
varan,
b) gruppförpackning genom
b) gruppförpackning genom
att den på försäljningsstället att den på försäljningsstället
omfattar en grupp av ett visst omfattar en grupp av ett visst
antal säljenheter och kan tas antal säljenheter och kan tas
bort utan att det påverkar varan bort utan att det påverkar varan
eller varorna, oavsett om säljen- eller varorna, oavsett om säljenheterna säljs som en sådan heterna säljs som en sådan
grupp till den slutliga använd- grupp till den slutliga användaren eller konsumenten eller om aren eller konsumenten eller om
produkten endast används som produkten endast används som
komplement till hyllorna på komplement till hyllorna på
försäljningsstället,
försäljningsstället, eller
c) transportförpackning genom att den underlättar hantering
och transport av ett antal säljenheter eller gruppförpackningar för
att förhindra skador vid fysisk hantering eller transportskador, eller
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d) serviceförpackning genom
att den fylls vid försäljningstillfället eller används för obearbetade produkter från jordbruk eller
trädgårdsnäring.
2. som engångsartikel användas i ett sådant syfte som anges i 1.
6§
Med producent avses i denna
förordning den som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till
Sverige för in en förpackning
eller en vara som är innesluten i
eller skyddas eller presenteras av
en förpackning.

Med producent avses i denna
förordning den som yrkesmässigt
1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte
är en serviceförpackning i syfte att
skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara,
2. för in en förpackad vara till
Sverige,
3. tillverkar en förpackning i
Sverige, eller
4. för in en förpackning till
Sverige.

8§
I denna förordning avses med
I denna förordning avses med
samla in: hämta eller ta emot
förpackningsavfall samt sortera,
lagra eller på annat sätt hantera
det hämtade eller mottagna
avfallet innan det transporteras
vidare till behandling, och
insamlingssystem:
yrkesinsamlingssystem: yrkesmäsmässig insamling av förpack- sig insamling av förpackningsningsavfall.
avfall, och
släppa ut en förpackning på
den svenska marknaden: att för
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första gången i Sverige göra en
förpackning tillgänglig för någon
annan.
12 a §
Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken.
13 §
Denna förordning ska
1. inte tillämpas på vägcontainrar, järnvägscontainrar, fartygscontainrar eller flygfraktcontainrar,
2. i fråga om 1 § 3 och 36 b–
2. i fråga om 1 § 1–3, 2–4, 13,
16, 17, 19, 20, 22–64 §§ inte 51, 53, 54, 57, 60 och 61 §§ inte
tillämpas på sådana flaskor eller tillämpas på sådana flaskor eller
burkar som omfattas av förord- burkar som omfattas av förordningen (2005:220) om retursys- ningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall- tem för plastflaskor och metallburkar, och
burkar, och
3. i fråga om 37–54, 57, 60
3. i fråga om 37–50, 53–57,
60 och 61 §§ inte tillämpas på och 61 §§ inte tillämpas på förförpackningar som på grund av packningar som på grund av sitt
sitt tidigare eller resterande in- tidigare eller resterande innehåll
nehåll utgör farligt avfall enligt utgör farligt avfall enligt avfallsavfallsförordningen (2011:927). förordningen (2011:927).

Onödiga förpackningar
33 a §
En producent ska för att minska
mängden avfall enligt 2 kap. 5 §
miljöbalken utnyttja de möjligheter
som finns inom producentens
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verksamhet att begränsa användningen av onödiga förpackningar.
34 §
För de syften som anges i 1 § ska En producent ska se till att de
en producent se till att de för- förpackningar som producenten
packningar som producenten är producent för enligt 6 §
tillverkar, säljer eller för in till
Sverige utformas, framställs och
saluförs på ett sådant sätt att de är
återanvändbara eller återvinningsbara så att
1. har en volym och vikt som
begränsas till det minimum som
krävs för att upprätthålla en god
säkerhets- och hygiennivå,
2. kan återanvändas eller återvinnas, och
3. är framställda så att utsläp1. utsläppen av skadliga ämnen minimeras när förpacknings- pen av skadliga ämnen minimeras och inverkan i övrigt på milavfallet behandlas, och
2. inverkan i övrigt på miljön jön begränsas när förpackningsbegränsas när förpackningsav- avfallet behandlas eller restprofallet eller restprodukter från dukter från hanteringen av förhanteringen av förpacknings- packningsavfallet bortskaffas.
avfallet bortskaffas.

35 §
En förpackning ska anses kunna
återanvändas enligt 34 § 2 om
förpackningens fysiska egenskaper och utformning gör det
möjligt att
1. under normalt förutsebara användningsförhållanden återanvända förpackningen flera gånger,

Vid tillämpningen av 34 § ska en
förpackning anses återanvändbar
om dess fysiska egenskaper och
utformning gör det möjligt att
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2. behandla den använda förpackningen i enlighet med hygienoch säkerhetskrav för arbetstagare, och
3. återvinna förpackningen när den inte längre används.
36 §
Vid tillämpningen av 34 § ska en En förpackning ska anses kunna
förpackning anses återvinnings- återvinnas enligt 34 § 2 genom
bar genom
1. materialutnyttjande, om förpackningen är framställd på ett sådant sätt att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av förpackningsmaterialet för framställning av säljbara produkter,
2. energiutvinning, om förpackningsavfallet har ett lägsta värmevärde för att ge optimal energiutvinning, eller
3. kompostering, om förpackningsavfallet är biologiskt nedbrytbart i sådan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar
den komposteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet underkastas samt är av sådan art att det kan underkastas fysisk,
kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att
det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.
36 a §
En förpackning ska anses uppfylla
kraven i 34–36 §§, om den överensstämmer med relevanta kriterier i de harmoniserade standarderna
– SS-EN 13427:2004, utgåva 2,
– SS-EN 13428:2004, utgåva 2,
– SS-EN 13429:2004, utgåva 2,
– SS-EN 13430:2004, utgåva 2,
och
– SS-EN 13431:2004, utgåva 2.
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Märkning av förpackningar
36 b §
Om en producent märker en förpackning med uppgift om vilket
förpackningsmaterial som har använts, ska märkningen ske enligt
kommissionens
beslut
(97/129/EG) av den 28 januari
1997 om fastställandet av ett
identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med
Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
37 §
När en producent yrkesmässigt En producent som på den
tillverkar, säljer eller till Sverige svenska marknaden släpper ut en
för in en förpackning eller en förpackning eller en förpackad
vara som är innesluten i eller vara som producenten är produskyddas eller presenteras av en cent för enligt 6 §, ska
förpackning ska producenten
1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att förpackningen tas om hand när den blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller
2. se till att någon annan som har tillstånd enligt 38 § att driva
ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om förpackningen
när den blir avfall.
Insamlingssystem

Tillståndsplikt för
insamlingssystem
38 §

Det krävs tillstånd för att driva ett insamlingssystem.
Tillstånd krävs inte för inTillstånd krävs inte för
1. en kommuns insamling av samling av utsorterat förpackförpackningsavfall inom kommu- ningsavfall som uppkommit i
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nen, eller
eller i samband med yrkesmässig
2. insamling av utsorterat verksamhet.
förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med
yrkesmässig verksamhet.
Förutsättningar för tillstånd
39 §
Ett insamlingssystem som kräver tillstånd enligt 38 § ska vara
lämpligt och rikstäckande. För
att ett system ska anses lämpligt
ska
1. det i systemet ingå
a) lättillgängliga insamlingsplatser där den som har använt en
förpackning och vill lämna den
som förpackningsavfall kan göra
det enkelt och utan att behöva
betala något till systemet,
b) en tjänst som innebär att
systemet utan att ta betalt hämtar
eller tar emot förpackningsavfall
som kommunen har samlat in,
c) en tjänst som innebär att
den som har samlat in förpackningsavfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kan lämna
avfallet till systemet utan att behöva betala något till systemet,
och
d) en tjänst som innebär att
andra än hushåll får sådan information som avses i 58 §,
2. insamlingen ske på ett sätt
som inte försvårar materialutnyttjande,

Ett tillstånd enligt 38 § får endast ges om insamlingssystemet
1. omfattar förpackningsavfall
av alla material,
2. innebär att den som vill
lämna förpackningsavfall till systemet kan göra det utan att betala
något, och
3. är lämpligt och rikstäckande.
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3. det förpackningsavfall som
samlas in behandlas på ett hälsooch miljömässigt godtagbart sätt,
4. verksamheten bedrivas så
att den effektivt bidrar till att nå
målen för materialutnyttjande i
denna förordning,
5. det finnas en betryggande
säkerhet som motsvarar kostnaderna för att samla in och behandla sådant förpackningsavfall
som systemet ska ta hand om enligt ett sådant åtagande som avses
i 37 §,
6. den som driver systemet
samverka med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem
om hur kostnader för hanteringen
av det förpackningsavfall som har
samlats in ska fördelas,
7. den som driver systemet ge
producenter möjlighet att låta förpackningar omfattas av systemet
utan villkor som diskriminerar
någon producent, och
8. systemet i övrigt drivas på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
För att ett system ska anses
rikstäckande ska det i systemet
finnas insamlingsplatser i varje
kommun med en geografisk spridning inom kommunen som är
skälig med hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga omständigheter.
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det som kommit fram vid samråd
enligt denna förordning.

Lämpliga insamlingssystem
39 a §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet transportera bort
hushållens förpackningsavfall av
papp, papper, kartong, wellpapp,
plast, glas och metall från minst
sextio procent av alla bostadsfastigheter.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte stora
förpackningar som normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar).
39 b §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet ha insamlingsplatser
för den del av hushållens förpackningsavfall som inte ska samlas in
enligt 39 a §. Insamlingsplatserna
ska vara lättillgängliga för dem
som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
39 c §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet tillhandahålla insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet.
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39 d §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet ha insamlingsplatser
för förpackningsavfall som är hushållsavfall som uppkommer i utemiljöer där normalt många människor vistas och som inte omfattas av 39 c §. Insamlingsplatserna
ska vara lättillgängliga för dem
som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
39 e §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet bedrivas så att det
främjar materialutnyttjande och
effektivt bidrar till att nå målen
för materialutnyttjande.
39 f §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet
1. ställa en säkerhet som motsvarar kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som
uppfyller kraven i denna förordning,
2. samverka med andra som
har tillstånd att driva insamlingssystem om hur kostnader för hanteringen av det förpackningsavfall
som har samlats in ska fördelas,
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3. ge producenterna möjlighet
att låta förpackningar omfattas av
systemet utan villkor som diskriminerar någon producent, och
4. i övrigt bedriva verksamheten på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.

Rikstäckande insamlingssystem
39 g §
För att anses rikstäckande ska insamlingssystemet samla in förpackningsavfall i varje kommun.
Insamlingsplatser enligt 39 b–
39 d §§ ska geografiskt finnas där
det är skäligt med hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga omständigheter.
46 §
Ett tillstånd ska förenas med de
villkor som behövs för att insamlingssystemet under hela
tillståndstiden ska uppfylla kraven i 39 §.

Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och förenas med de villkor
som behövs för att insamlingssystemet under hela tillståndstiden ska uppfylla kraven i denna förordning.

51 §
Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje
år till Naturvårdsverket lämna
1. uppgifter om vilka producenter som låter förpackningar omfattas av systemet med uppgift om varje producents person- eller
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organisationsnummer, eller om sådant inte finns, producentens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,
2. uppgifter om den totala
mängd förpackningar som de producenter som avses i 1 yrkesmässigt har tillverkat i Sverige eller
fört in till Sverige under det närmast föregående kalenderåret,
dock inte förpackningar som
yrkesmässigt förts ut från Sverige,
2. i fråga om det förpack3. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av sys- ningsavfall som hanteras av systemet, uppgifter om den mängd temet, uppgifter om den mängd
avfall som under det närmast avfall som under det närmast
föregående kalenderåret har
föregående kalenderåret har
a) samlats in,
b) behandlats i Sverige,
c) transporterats till ett annat land för behandling, och
d) behandlats i ett annat land, och
3. uppgifter som i övrigt be4. uppgifter som i övrigt behövs för att rapportera till Euro- hövs för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet peiska kommissionen i enlighet
med Europaparlamentets och med Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/62/EG av den rådets direktiv 94/62/EG av den
20 december 1994 om förpack- 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall i ningar och förpackningsavfall i
lydelsen enligt kommissionens lydelsen enligt kommissionens
direktiv 2013/2/EU.
direktiv 2013/2/EU.
Uppgifter om mängder enligt
Uppgifter om mängder enligt
första stycket ska anges i vikt. första stycket ska anges i vikt.
Uppgifter enligt första stycket Uppgifter enligt första stycket
3 b och d ska specificeras i hur 2 b och d ska specificeras i hur
mycket som har materialutnytt- mycket som har materialutnyttjats, hur mycket som har åter- jats, hur mycket som har återvunnits på annat sätt och hur vunnits på annat sätt och hur
mycket som har bortskaffats.
mycket som har bortskaffats.
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57 §
Utsorterat
förpackningsavfall
som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet får samlas in även av andra
än en kommun och den som har
tillstånd enligt 38 §, om insamlingen görs på ett lämpligt sätt så
att den inte försvårar materialutnyttjande och den som samlar in

1. ser till att
a) avfallet behandlas på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt,
b) bedriva avfallshanteringen
så att den effektivt bidrar till att
nå förordningens mål för materialutnyttjande, och
c) Naturvårdsverket
senast
den 31 mars varje år får uppgifter
motsvarande de som ska lämnas
enligt 51 § första stycket 3 och 4,
eller
2. lämnar förpackningsavfallet
till ett insamlingssystem som har
tillstånd enligt 38 § utan att
begära någon betalning, om inte
annat har avtalats.

Utsorterat
förpackningsavfall
som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet får samlas in även av andra
än den som har tillstånd enligt
38 §, om den som samlar in anmäler detta till Naturvårdsverket
med uppgifter om
1. insamlarens namn, kontaktuppgifter, och person- eller organisationsnummer,
2. från vilka verksamheter förpackningsavfall samlas in, och
3. vilket
förpackningsavfall
som samlas in.

Insamlaren ska underrätta
Naturvårdsverket om ändringar i
fråga om de uppgifter som har
lämnats i anmälan.
37

Författningsförslag

57 a §
Den som samlar in enligt 57 §
ska
1. se till att
a) förpackningsavfallet
hanteras på ett lämpligt sätt så att
materialutnyttjande främjas, och
b) Naturvårdsverket
senast
den 31 mars varje år får uppgifter
motsvarande de som ska lämnas
enligt 51 § första stycket 2 och 3,
eller
2. lämna förpackningsavfallet
till ett insamlingssystem som har
tillstånd enligt 38 § utan att begära någon betalning, om inte
annat har avtalats.
Insamlingssystemens ansvar att
informera
58 a §
Den som driver ett insamlingssystem ska
1. se till att andra än hushåll
får motsvarande information som
avses i 58 §,
2. informera hushållen om syftet med materialutnyttjande av
förpackningsavfall och om möjligheten att materialutnyttja olika
material, och
3. informera de producenter
som låter förpackningar omfattas
av systemet om vilka möjligheter
som finns att materialutnyttja
olika förpackningsmaterial.
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Skyldighet för producenter att
lämna uppgifter
58 b §
En producent ska lämna uppgifter
till Naturvårdsverket om sitt
namn med kontaktuppgifter och
person- eller organisationsnummer och, om producenten omfattas av kraven i 37 §, hur producenten avser att uppfylla kraven.
Om det sker förändringar i
fråga om de uppgifter som har
lämnats, ska producenten underrätta Naturvårdsverket om ändringarna.
58 c §
En producent ska senast den
31 mars varje år lämna en
rapport till Naturvårdsverket,
om producenten
1. enligt 6 § 1 fyller eller på
annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning,
2. tillverkar en serviceförpackning i Sverige, eller
3. för in en serviceförpackning till Sverige.
Rapporten ska innehålla
uppgift om den mängd förpackningar som producenten är producent för enligt 6 § och har
släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. Uppgiften
om mängd ska anges i vikt.
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Sanktioner
62 a §
Bestämmelser om straff finns i
29 kap. miljöbalken.
62 b §
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.

2. Bestämmelserna i 37 §
tillämpas första gången i fråga
om förpackningar och varor
som är inneslutna i eller skyddas
eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller
förs in i Sverige efter utgången
av mars 2020.

2. Bestämmelserna i 37 §
tillämpas första gången i fråga
om förpackningar och varor
som är inneslutna i eller skyddas
eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller
förs in i Sverige efter utgången
av december 2020.

3. Bestämmelserna i 38–42,
49–54, 60 och 61 §§ tillämpas
första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas
efter utgången av mars 2020.

3. Bestämmelserna i 38–42,
49–54, 58 a, 60 och 61 §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att
drivas efter utgången av december 2020.

4. Bestämmelserna i 43–48 §§
tillämpas första gången i fråga
om ansökningar om tillstånd
som skickas in efter utgången av
mars 2019.

4. Bestämmelserna i 43–48 §§
tillämpas första gången i fråga
om ansökningar om tillstånd
som skickas in efter utgången av
december 2019.

5. Bestämmelserna i 55–57 §§
5. Bestämmelserna i 55–
tillämpas första gången i fråga 57 a §§ tillämpas första gången i
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om förpackningsavfall som sam- fråga om förpackningsavfall som
las in efter utgången av mars samlas in efter utgången av
december 2020.
2020.
6. Bestämmelsen
i
58 §
6. Bestämmelsen
i
58 §
tillämpas första gången i fråga tillämpas första gången i fråga
om information som ges efter om information som ges efter
utgången av mars 2020
utgången av december 2020
9. Bestämmelserna i 25–27 §§
i den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande för
förpackningar och varor som är
inneslutna i eller skyddas eller
presenteras av en förpackning
som tillverkas, säljs eller förs in i
Sverige före utgången av mars
2020.

9. Bestämmelserna i 25–27 §§
i den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande för
förpackningar och varor som är
inneslutna i eller skyddas eller
presenteras av en förpackning
som tillverkas, säljs eller förs in i
Sverige före utgången av december 2020.

10. Bestämmelsen i 28 § i den
upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för avfall som
har uppstått före utgången av
mars 2020.

10. Bestämmelsen i 28 § i den
upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för avfall som
har uppstått före utgången av
december 2020.

11. Bestämmelserna i 29 och
30 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
för förpackningsavfall som har
samlats in före utgången av mars
2020.

11. Bestämmelserna i 29 och
30 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
för förpackningsavfall som har
samlats in före utgången av
december 2020.

12. Bestämmelserna i 31 § i
den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram
till och med 2019.

12. Bestämmelserna i 31 § i
den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram
till och med 2018.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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2. Bestämmelserna i 58 c § ska tillämpas för första gången i fråga
om rapportering av uppgifter som avser kalenderåret 2019.

42

Författningsförslag

2.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1073) om producentansvar för
förpackningar

Härigenom föreskrivs att 39 a § förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar ha följande lydelse.
Lydelse enligt förslag 1.1

Föreslagen lydelse
39 a §

För att anses lämpligt ska insamlingssystemet transportera
bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong,
wellpapp, plast, glas och metall
från minst sextio procent av alla
bostadsfastigheter.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte stora
förpackningar som normalt
förekommer sällan i ett hushåll
(skrymmande
sällanförpackningar).

För att anses lämpligt ska insamlingssystemet transportera
bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong,
wellpapp, plast, glas och metall
från alla bostadsfastigheter.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte
1. stora förpackningar som
normalt förekommer sällan i ett
hushåll (skrymmande sällanförpackningar), eller
2. om en sådan transport är
oskälig med hänsyn till en
fastighets utformning eller belägenhet eller andra omständigheter
som gör det svårt att ordna transport från fastigheten.
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Om borttransport inte sker
från en bostadsfastighet på grund
av sådana omständigheter som
avses i andra stycket 2, ska avfallet samlas in på en plats som
med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2025.
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2.7

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1074) om producentansvar för
returpapper

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper
dels att 7 och 29 §§ upphävs,
dels att rubriken närmast före 28 § ska utgå,
dels att 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 20, 25 och 30 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att punkterna 3–7, 10 och 11 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (2014:1073) ska ha följande lydelse,
dels att det införs nya paragrafer 8 a, 13 a, 13 b, 30 a, 31 a, 31 b,
34 a och b §§, och
dels att det närmast före ska införas nya rubriker närmast före
13, 13 a, 13 b, 31 a, 34 a §§ som ska ha följande lydelse
dels att punkten 11 i förordningen (2017:168) om ändring i
förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

Syftet med denna förordning är att
1. producenter ska tillhanda1. producenter ska ta ansvar
hålla eller ansluta sig till ett inför returpapper,
samlingssystem som tar operativt
och finansiellt ansvar för att
samla in och behandla returpapper,
2. returpapperet ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt, och
3. nå förordningens materialåtervinningsmål.
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2§
Denna förordning är meddelad med stöd av
– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 11 §,
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
– 15 kap. 13 § miljöbalken i
fråga om 25 §,
fråga om 25, 31 b och 31 c §§,
– 15 kap. 15 § miljöbalken i
– 15 kap. 15 § miljöbalken i
fråga om 12–16, 21, 22, 24, 26– fråga om 12–16, 21, 22, 24, 26,
27, 32 och 33 §§,
27, 31 a, 32 och 33 §§,
– 15 kap. 18 § miljöbalken i
fråga om 30 §,
– 15 kap. 39 § miljöbalken i
– 15 kap. 39 § miljöbalken i
fråga om 28–30 §§,
fråga om 28, 29 §§ och 30 a § 1 a
och 2,
– 15 kap. 40 § i fråga om 30 a §
1 b,
– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 31 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 35 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

I denna förordning avses med
tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper, och

5§

tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper,
tidningspapper: papper som
tidningar trycks på, och
returpapper: avfall som utgörs av tidningar.

6§
Med producent avses i denna Med producent avses i denna
förordning den som yrkesmäs- förordning den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige sigt för att släppa ut på den
svenska marknaden
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1. i Sverige tillverkar eller till
1. tillverkar eller till Sverige
för in sådant papper som tid- Sverige för in tidningspapper,
eller
ningar trycks på,
2. trycker eller låter trycka
tidningar, eller
3. till Sverige för in tidningar.
2. för in tidningar till Sverige.
8§
I denna förordning avses med
I denna förordning avses med
samla in: hämta eller ta emot
returpapper samt sortera, lagra
eller på annat sätt hantera det
hämtade eller mottagna avfallet
innan det transporteras vidare till
behandling, och
insamlingssystem: yrkesmäsinsamlingssystem: yrkesmässig insamling av returpapper.
sig insamling av returpapper, och
släppa ut en tidning på den
svenska marknaden: att för första
gången i Sverige göra en tidning
tillgänglig för någon annan.
8a§
Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken.
12 §
Det krävs tillstånd för att driva
ett insamlingssystem. Tillstånd
krävs inte för
1. en kommuns insamling av
returpapper inom kommunen,
eller

Det krävs tillstånd för att driva
ett insamlingssystem. Tillstånd
krävs inte för insamling av utsorterat returpapper som uppkommit i eller i samband med
yrkesmässig verksamhet.
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2. insamling av utsorterat
returpapper som uppkommit i
eller i samband med yrkesmässig
verksamhet.
Förutsättningar för tillstånd
13 §
Ett insamlingssystem som kräver tillstånd enligt 12 § ska vara
lämpligt och rikstäckande. För
att ett system ska anses lämpligt
ska
1. det i systemet ingå
a) lättillgängliga insamlingsplatser där den som har använt en
tidning och vill lämna den som
returpapper kan göra det enkelt
och utan att behöva betala något
till systemet,
b) en tjänst som innebär att
systemet utan att ta betalt hämtar
eller tar emot returpapper som
kommunen har samlat in,
c) en tjänst som innebär att
den som har samlat in returpapper som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kan lämna
papperet till systemet utan att behöva betala något till systemet,
och
d) en tjänst som innebär att
andra än hushåll får sådan information som avses i 31 §,
2. insamlingen ske på ett sätt
som inte försvårar materialåtervinning,
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Ett tillstånd enligt 12 § får ges
endast om insamlingssystemet
1. innebär att den som vill
lämna returpapper till systemet
kan göra det utan att betala
något, och
2. är lämpligt och rikstäckande.
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3. det returpapper som samlas
in behandlas på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt,
4. verksamheten bedrivas så
att den effektivt bidrar till att nå
målen för materialåtervinning i
denna förordning,
5. det finnas en betryggande
säkerhet som motsvarar kostnaderna för att samla in och behandla sådant returpapper som
systemet ska ta hand om enligt ett
sådant åtagande som avses i 11 §,
6. den som driver systemet
samverka med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem
om hur kostnader för hanteringen
av det returpapper som har samlats in ska fördelas,
7. den som driver systemet ge
producenter möjlighet att låta tidningar omfattas av systemet utan
villkor som diskriminerar någon
producent, och
8. systemet i övrigt drivas på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
För att ett system ska anses
rikstäckande ska det i systemet
finnas insamlingsplatser i varje
kommun med en geografisk spridning inom kommunen som är
skälig med hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga omständigheter.
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Lämpliga insamlingssystem
13 a §
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet
1. transportera bort hushållens
returpapper från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter,
2. tillhandahålla lättillgängliga
insamlingsplatser för den del av
hushållens returpapper som inte
ska samlas in enligt 1,
3. tillhandahålla insamlingsplatser för returpapper som uppkommit i yrkesmässig verksamhet,
4. bedrivas så att det främjar
materialåtervinning och effektivt
bidrar till att nå målen för materialåtervinning,
5. samverka med andra som
har tillstånd att driva insamlingssystem om hur kostnader för hanteringen av det returpapper som
har samlats in ska fördelas,
6. ställa en säkerhet som motsvarar kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som
uppfyller kraven i denna förordning,
7. ge producenter möjlighet att
låta tidningar och tidningspapper
omfattas av systemet utan villkor
som
diskriminerar
någon
producent, och
8. i övrigt drivas på ett hälsooch miljömässigt godtagbart sätt.
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Rikstäckande insamlingssystem
13 b §
För att anses rikstäckande ska insamlingssystemet samla in returpapper i varje kommun. Insamlingsplatser enligt 13 a § 2 och 3
ska geografiskt finnas där det är
skäligt med hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga omständigheter.
20 §
Ett tillstånd ska förenas med de
villkor som behövs för att insamlingssystemet under hela
tillståndstiden ska uppfylla
kraven i 13 §.

Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och förenas med de villkor som behövs för att insamlingssystemet under hela tillståndstiden ska uppfylla kraven
i denna förordning.

25 §
Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje
år till Naturvårdsverket lämna
1. uppgifter om vilka produ1. uppgifter om vilka producenter som låter tidningar eller center som låter tidningar eller
papper som tidningar trycks på tidningspapper omfattas av sysomfattas av systemet med upp- temet med uppgift om varje
personeller
gift om varje producents per- producents
son- eller organisationsnummer, organisationsnummer, eller om
eller om sådant inte finns, pro- sådant inte finns, producentens
ducentens nationella eller euro- nationella
eller
europeiska
peiska skatteregistreringsnum- skatteregistreringsnummer, och
mer,
2. uppgifter om den totala
mängd tidningar som de produce-
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nter som avses i 1 yrkesmässigt för
distribution inom Sverige har
tryckt eller fört in till Sverige
under det närmast föregående kalenderåret, dock inte tidningar
som yrkesmässigt förts ut från
Sverige, och
2. i fråga om det returpapper
3. i fråga om det returpapper
som hanteras av systemet, upp- som hanteras av systemet, uppgifter om den mängd returpap- gifter om den mängd returpapper som under det närmast före- per som under det närmast föregående kalenderåret har
gående kalenderåret har
a) samlats in,
b) behandlats i Sverige,
c) transporterats till ett annat land för behandling, och
d) behandlats i ett annat land.
Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt.
Uppgifter enligt första stycket 3 b och d ska specificeras i hur
mycket som har materialåtervunnits, hur mycket som har återvunnits på annat sätt och hur mycket som har bortskaffats.
30 §
Utsorterat returpapper som
uppkommit i eller i samband
med yrkesmässig verksamhet får
samlas in även av andra än en
kommun och den som har tillstånd enligt 12 §, om insamlingen görs på ett lämpligt sätt
så att den inte försvårar materialåtervinning och den som
samlar in
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1. ser till att
a) returpapperet behandlas på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt,
b) bedriva avfallshanteringen
så att den effektivt bidrar till att
nå förordningens materialåtervinningsmål, och
c) Naturvårdsverket
senast
den 31 mars varje år får uppgifter
motsvarande de som ska lämnas
enligt 25 § första stycket 3, eller
2. lämnar avfallet till ett insamlingssystem som har tillstånd
enligt 12 § utan att begära någon
betalning om inte annat avtalats.
Insamlaren ska underrätta
Naturvårdsverket om ändringar i
fråga om de uppgifter som har
lämnats i anmälan.
30 a §
Den som samlar in enligt 30 §
ska
1. se till att
a) returpapperet hanteras på
ett lämpligt sätt så att materialåtervinning främjas, och
b) Naturvårdsverket
senast
den 31 mars varje år får uppgifter
motsvarande de som ska lämnas
enligt 25 § första stycket 3, eller
2. lämna avfallet till ett insamlingssystem som har tillstånd
enligt 12 § utan att begära någon
betalning om inte annat avtalats.
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Insamlingssystemens ansvar att
informera
31 a §
Den som driver ett insamlingssystem ska se till att andra än
hushåll får motsvarande information som avses i 31 §.

Skyldighet för producenter att
lämna uppgifter
31 b §
En producent ska lämna uppgifter
till Naturvårdsverket om sitt
namn med kontaktuppgifter och
person- eller organisationsnummer.
Om det sker förändringar i
fråga om de uppgifter som har
lämnats, ska producenten underrätta Naturvårdsverket om ändringarna.
31 c §
En producent ska senast den
31 mars varje år rapportera till
Naturvårdsverket den mängd
tidningspapper och tidningar som
producenten är producent för
enligt 6 § och har släppt ut på den
svenska marknaden under det
närmast föregående kalenderåret.
Uppgiften om mängd ska anges i vikt.
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Sanktioner
34 a §
Bestämmelser om straff finns i
29 kap. miljöbalken.
34 b §
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Övergångsbestämmelser
3. Bestämmelserna i 11 §
tillämpas första gången i fråga
om tidningar och papper som
tidningar
trycks
på
som
tillverkas, trycks eller förs in till
Sverige efter utgången av mars
2020.

3. Bestämmelserna i 11 §
tillämpas första gången i fråga
om tidningar och tidningspapper
som tillverkas, trycks eller förs
in till Sverige efter utgången av
december 2020.

4. Bestämmelserna i 12–16,
23–27, 32 och 33 §§ tillämpas
första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas
efter utgången av mars 2020.

4. Bestämmelserna i 12–16,
23–27, 31 a, 32 och 33 §§ tillämpas första gången i fråga om
insamlingssystem som avses att
drivas efter utgången av december 2020.

5. Bestämmelserna i 17–22 §§
tillämpas första gången i fråga
om ansökningar om tillstånd
som skickas in efter utgången av
mars 2019.

5. Bestämmelserna i 17–22 §§
tillämpas första gången i fråga
om ansökningar om tillstånd
som skickas in efter utgången av
december 2019.
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6. Bestämmelserna i 28–
6. Bestämmelserna i 28–30 §§
tillämpas första gången i fråga 30 a §§ tillämpas första gången i
om returpapper som samlas in fråga om returpapper som
efter utgången av mars 2020.
samlas in efter utgången av
december 2020.
7. Bestämmelsen i 31 §
7. Bestämmelsen
i
31 §
tillämpas första gången i fråga tillämpas första gången i fråga
om information som ges efter om information som ges efter
utgången av mars 2020.
utgången av december 2020.
10. Bestämmelserna i 4–6 c
och 8–10 §§ i den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande returpapper som uppkommer eller samlas in före
utgången av mars 2020.

10. Bestämmelserna i 4–6 c
och 8–10 §§ i den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande returpapper som uppkommer eller samlas in före
utgången av december 2020.

11. Bestämmelserna i 7 § i den
upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för uppgifter
som avser kalenderåren fram till
och med 2019.

11. Bestämmelserna i 7 § i den
upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för uppgifter
som avser kalenderåren fram till
och med 2018.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 31 c § ska tillämpas för första gången i fråga
om rapportering av uppgifter som avser kalenderåret 2019.
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2.8

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1074) om producentansvar för
returpapper

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper att 13 § ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt förslag 1.1

Föreslagen lydelse

För att anses lämpligt ska insamlingssystemet
1. ge den som vill lämna returpapper till systemet möjlighet att
göra det utan att betala något,
2. transportera bort hushåll2. transportera bort hushållens returpapper från minst sextio ens returpapper från alla boprocent av alla bostadsfastig- stadsfastigheter,
heter,
3. tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser för den del av
hushållens returpapper som inte ska samlas in enligt 2,
4 tillhandahålla insamlingsplatser för returpapper som upp-kommit i yrkesmässig verksamhet,
5. se till att andra än hushåll får sådan information som avses i
31 §,
6. bedrivas så att det främjar materialåtervinning och effektivt
bidrar till att nå målen för materialåtervinning,
7. samverka med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem om hur
a) insamlingen ska bedrivas och samordnas, och
b) kostnader för hanteringen av det förpackningsavfall som har
samlats in ska fördelas,
8. ställa en säkerhet som motsvarar kostnaderna för att bedriva
verksamheten på ett sätt som uppfyller kraven i denna förordning,
9. ge producenter möjlighet att låta tidningar omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar någon producent, och
10. i övrigt drivas på ett hälso- och miljömässigt godtag-bart
sätt.
Kravet på transport från
bostadsfastigheter gäller inte om
en sådan transport är oskälig med
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hänsyn till en fastighets utformning eller belägenhet eller andra
omständigheter som gör det svårt
att ordna transport från fastigheten. Om borttransport inte sker
från en bostadsfastighet på grund
av sådana omständigheter ska
avfallet samlas in på en plats som
med hänsyn till omständigheterna
ligger så nära bostadsfastigheten
som möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2025.
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Ärendet och dess beredning

3.1

Nya förordningar om producentansvar om
förpackningar respektive returpapper 2014

Regeringen beslutade i augusti 2014 om förordningen (2014:1073)
om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) och förordningen (2014:1074) om producentansvar för
returpapper (returpappersförordningen). Genom förordningarna
upphävdes förordningen (2006:1273) om producentansvar för
förpackningar (den upphävda förpackningsförordningen) och förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper (den
upphävda returpappersförordningen). Av övergångsbestämmelserna till förordningarna från 2014 framgår att förordningarna trädde i
kraft den 1 november 2014. Vissa bestämmelser ska dock enligt
övergångsbestämmelser inte tillämpas förrän vid ett senare angivet
datum. Övergångsbestämmelserna om när de olika bestämmelserna
ska tillämpas första gången har sedan förordningarnas ikraftträdande ändrats under 2015 och 2017. Av övergångsbestämmelserna
framgår att vissa angivna bestämmelser i de upphävda förordningarna fortfarande ska tillämpas.
Genom förordningarna från 2014 infördes krav på tillstånd för
att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall respektive returpapper. Dessa bestämmelser ska enligt den senaste ändringen av
övergångsbestämmelserna tillämpas första gången efter utgången av
mars 2020. Fram till dess ska utpekade bestämmelser i de upphävda
förordningarna tillämpas. Dessa bestämmelser innebär att producenterna har en skyldighet att se till att lämpliga insamlingssystem
tillhandahålls för insamling av förpackningsavfall respektive returpapper.
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3.2

Uppdrag till Naturvårdsverket om producentansvar

Regeringen gav i augusti 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå bland annat hur ett avgiftssystem för prövning och
tillsyn, i fråga om förpacknings- respektive returpappersförordningen, kan utformas för att Naturvårdsverket ska ha möjlighet att
bedriva en ändamålsenlig tillsyn. I uppdraget ingick även att föreslå
hur tillämpningsområdet för förordningarna bör utformas. Naturvårdsverket delredovisade uppdraget i maj 2015 (Genomförande av
systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och
elutrustning, dnr M2015/02157/Ke) och slutredovisade uppdraget i
januari 2016 (Genomförande av systemen med producentansvar för
förpackningar, returpapper och elutrustning, dnr M2016/00248/Ke).
Redovisningarna har remissbehandlats.

3.3

Intern utredning om förändring av ansvaret för
insamling av förpackningsavfall och returpapper

I regeringsförklaringen i oktober 2014 angavs att ”avfallet behöver
minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna.”
Miljö- och klimatminister Åsa Romson beslutade i juni 2015 att
ge en intern utredare i uppdrag att ta fram förslag om förändring av
ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper från
hushållen (M2015:A). Den interna utredaren överlämnade ett
underlag till departementet i mars 2016 (dnr M2016/00921/Ke).

3.4

Tillkännagivande från riksdagen

I februari 2016 anförde Miljö- och jordbruksutskottet att ansvaret
för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även
fortsatt ska ligga på producenterna (2015/16:MJU7, s. 18 f.). Riksdagen beslutade i mars 2016 (rskr. 2015/16:162) att lämna ett tillkännagivande till regeringen om att riksdagen ställer sig bakom det
som utskottet anför.
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3.5

Fortsatt hantering av frågan om ansvaret för
insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen vill göra det enklare för medborgare att källsortera och
öka mängden avfall som återvinns genom att ta ett helhetsgrepp på
avfallsområdet. Miljöminister Karolina Skog bjöd därför i mars
2017 in företrädare för avfallsbranschen och flertalet riksdagspartier till tre rundabordssamtal om hur insamlingen av avfall bör
förändras.
Rundabordssamtalen tog sin utgångspunkt i att insamlingen av
avfall är en grundläggande samhällstjänst. En utgångspunkt för den
framtida avfallshanteringen bör därmed vara att mer avfall återvinns, vilket bidrar till mer hållbara samhällen och innebär stora
vinster för miljön. Avfall är en resurs och en bedömning är att här
finns stora affärsmöjligheter för svenska företag.
Rundabordssamtalen ledde till att miljöministern under hösten
2017 inledde förhandlingar med flera oppositionspartier i riksdagen
för att undersöka möjligheten att nå en långsiktig överenskommelse på avfallsområdet. Avsikten var att överenskommelsen skulle
innebära en höjd ambition avseende servicegrad till hushållen för
att skapa förutsättningar för en ökad miljömässig hantering av förpackningsavfall och returpapper, men också en generellt ökad ambition på avfallsområdet för fler avfallsströmmar, såsom exempelvis
för matavfall och textilier. I diskussionerna ingick att tillmötesgå
riksdagens tillkännagivande i frågan om att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper skulle ligga kvar på producenterna. Förhandlingarna avbröts i januari 2018 då det stod
klart att det inte fanns en samsyn om att ambitionen skulle höjas
avseende servicegrad till hushållen och att det fanns olika uppfattningar om hur kraven ska ställas för att uppnå ökad materialåtervinning av förpackningsavfall.
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3.6

Pågående revideringar av EU-direktiv på
avfallsområdet

3.6.1

Avfallsdirektivet

I det pågående arbetet med revidering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98 EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) diskuteras ändringar av kraven i avfallsdirektivet gällande utökade producentansvar.
Enligt avfallsdirektivets nuvarande lydelse får medlemsstaterna
besluta om utökat producentansvar (artikel 8). Utökat producentansvar kan gälla mottagande av återlämnade produkter och avfall av
produkter med efterföljande avfallshantering. Medlemsstaterna har
även möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra en
produktutformning som minskar inverkan på miljön och genereringen av avfall.
I det pågående arbetet med revidering diskuteras en ändring av
den befintliga bestämmelsen om utökat producentansvar (artikel 8)
och en ny artikel med generella minimikrav på system för utökat
producentansvar (artikel 8 a).
Eftersom det när denna promemoria skrivs inte är slutligt
fastlagt vilka ändringar som kommer att göras i avfallsdirektivet så
går det inte att göra en slutlig analys av hur detta förslag till ändringar förhåller sig till eventuella kommande krav i direktivet.
Bedömningen är dock att det föreslagna systemet med krav på tillståndspliktiga insamlingssystem i stora drag skulle uppfylla de
kommande kraven i direktivet. Troligen skulle vissa ändringar
behöva göras som främst rör bestämmelserna om avgifter som producenterna betalar till de tillståndspliktiga insamlingssystemen. Bedömningen är att det är möjligt att komplettera förordningarna
med sådana bestämmelser i ett senare skede om det krävs för att
genomföra direktivet.
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3.6.2

Förpackningsdirektivet

I det pågående arbetet med revidering av Europaparlamentets och
rådets direktiv (94/62/EG) av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) diskuteras
ändringar där vikten av att förebygga avfall betonas. Vikten av att
öka andelen återanvändbara förpackningar framhålls. Det diskuteras även hur målen ska beräknas och hur rapporteringen ska göras.
Eftersom det när denna promemoria skrivs inte är slutligt fastlagt vilka ändringar som kommer att göras så går det inte att göra
en slutlig analys av hur förslaget till ändringar i denna promemoria
förhåller sig till eventuella kommande förändringar i förpackningsdirektivet. Bedömningen är dock att det föreslagna systemet även
gällande detta direktiv i stora drag skulle uppfylla de kommande
kraven i direktivet. När det fastställs vilka ändringar som kommer
att göras i direktivet så behöver det övervägas om ändringar behöver göras i det svenska genomförandet och i så fall vilka. Bedömningen är att det är troligt att de kommande ändringarna som
kommer att göras i förpackningsdirektivet i detta avseende får mindre konsekvenser än de kommande ändringarna i avfallsdirektivet.
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Dagens insamling av
förpackningsavfall och
returpapper

Promemorians bedömning: Producentansvaren för förpackningar och returpapper innebär att producenterna har ansvaret
att tillhandahålla lämpliga insamlingssystem för förpackningar
och tidningar när de blir avfall. I förpackningsförordningen har
även andra aktörer fått möjligheten att bedriva insamling av
förpackningsavfall från hushållen. Sedan producentansvaren
infördes 1994 har en rad problem uppstått på området. Det har
inte funnits några faktiska möjligheter att bedriva tillsyn över
insamlingssystemen för förpackningsavfall respektive returpapper eller över hur förpackningar utformas. Problemen har
dessutom handlat om bland annat otydligt ansvar, osäkerhet
kring krav på servicenivå för producenternas insamlingssystem,
svårigheter att få in uppgifter till statistik, nedskräpningsproblem, dubbelbetalning för insamling och behandling samt otillräcklig utsortering av förpackningsavfall från restavfallet. Ett av
huvudargumenten när producentansvaret infördes 1994 var att
det skulle styra mot bättre utformade förpackningar. På grund
av begränsad tillsyn och otydligheter kring vem som är ansvarig
för att uppfylla förordningens krav har styrningen mot detta
mål i stället blivit svagare.
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4.1

Regeringens ambition på avfallsområdet

Regeringen vill göra det lättare för alla att agera miljövänligt i vardagen. Regeringens ambition är att avfall i så hög grad som möjligt
ska utnyttjas som en resurs och materialåtervinnas där så är lämpligt. För att möjliggöra en högkvalitativ materialåtervinning måste
avfallsfraktionerna vara separerade. Insamlingssystemen ska utformas på ett sätt som inte bara gör det lätt att göra rätt, det måste
också vara svårt att göra fel.

4.2

Gällande rätt avseende ansvar för insamling av
hushållens avfall

Hushållsavfall är det avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken).
Ansvaret för hushållsavfallet regleras i miljöbalken. Varje kommun
ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas. Kommunen ska transportera bort avfallet från den fastighet
där avfallet finns, om borttransport behövs för att tillgodose såväl
skyddet för människors hälsa, miljön eller enskilda intressen. Avfallet ska även transporteras bort om fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera bort avfallet och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna (15 kap. 20 § miljöbalken).
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken utförs genom deras försorg, den s.k. renhållningsavgiften (27 kap. 4 § miljöbalken).
En stor del av hushållsavfallet utgörs av förpackningsavfall och
returpapper. Det finns möjlighet att göra undantag från kommunens ansvar för avfall som omfattas av producentansvar (15 kap.
21 § miljöbalken). Regeringen har utfärdat förordningar om
producentansvar för förpackningar respektive returpapper bland
annat för att främja ett miljömässigt omhändertagande av detta
avfall. För producenterna gäller idag kraven på insamlingssystem i
de upphävda förordningarna (2006:1273) om producentansvar för
förpackningar respektive (1994:1205) om producentansvar för
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returpapper. Dessa krav innebär att producenterna ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Någon tydlig definition av ”lämpliga” finns inte i förordningarna, vilket har medfört en osäkerhet
kring vilka krav som gäller avseende servicenivå för producenternas
insamlingssystem. Det finns också en möjlighet för kommunerna
att tillhandahålla insamlingssystem för förpackningsavfall (tionde
punkten i övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen
och 28 § i den upphävda förpackningsförordningen).

4.3

Dagens olika insamlingssystem för hushållens
förpackningsavfall och returpapper

Producenterna har valt att gå samman i materialbolag för att gemensamt ta ansvar för att tillhandahålla insamlingssystem för
förpackningsavfall och returpapper. Det finns två övergripande
materialbolag på marknaden, Förpacknings- och tidnings-insamlingen AB (FTI) och TMR AB. Deras insamlingssystem består
huvudsakligen av återvinningsstationer. Enligt FTI finns det uppemot 6 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter i
Sverige. Utöver det har flera frivilliga privata entreprenörer erbjudit
fastighetsnära insamlingstjänster till flerbostadshus som kompletterar producenternas återvinningsstationer. Ett antal kommuner har även byggt ut fastighetsnära insamlingssystem för villahushåll.
FTI har under åren sedan producentansvaret infördes framfört
att det i många kommuner har varit svårt att bygga ut insamlingssystemet med fler återvinningsstationer. Det krävs ofta bygglov för
denna typ av verksamhet. I andra kommuner har det i stället
handlat om att FTI inte alltid har varit beredd att betala för den
mark som bolaget velat ta i anspråk för att etablera en återvinningsstation. En stor andel av återvinningsstationerna i dagens insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper är därför placerade där mark relativt enkelt har kunnat upplåtas såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid köpcentrum. Återvinningsstationernas placering innebär att många kör bil till dem. Det riskerar att leda till att de som inte har tillgång till bil och även andra
väljer att slänga förpackningsavfallet och returpapperet i restavfallet
istället för att lämna det på återvinningsstationerna.
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Redan i proposition 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och
resurssnåla kretslopp konstaterade regeringen att det bör bli
enklare för konsumenterna att delta i källsorteringen av förpackningar och returpapper, och att det kan ske genom att servicen till
konsumenterna förbättras. Vidare konstaterades att producenternas insamlingssystem bör anpassas till de lokala förutsättningarna
och företrädesvis genom fastighetsnära insamling där så är lämpligt.
En utbyggnad av fastighetsnära insamling har skett under åren
genom de initiativ som privata entreprenörer, kommuner och
materialbolag har tagit.

4.4

Finansiering av dagens insamlingssystem

Producenternas insamling av förpackningsavfall finansieras i dag
genom ett system med förpackningsavgifter som tas ut på varupriset och som administreras av producenterna genom s.k. materialbolag. Pappersproducenterna finansierar gemensamt insamlingen av returpapper.
Därutöver tillkommer finansiering från fastighetsägare och
kommuner i fastighetsnära system för borttransport av förpackningsavfall och returpapper från villahushåll och flerbostadshus.
Finansieringen av den utbyggda fastighetsnära insamlingen vid
flerbostadshus sker vanligtvis genom avtal mellan insamlingsentreprenören och fastighetsägaren. Insamlingsentreprenörerna har
många avtal med exempelvis FTI som finansierar insamlingen (eller
en del av insamlingen) genom att ersätta entreprenören för
materialet som överlämnas till FTI. Kostnaden för fastighetsägaren
regleras i uppskattningsvis 50 000 civilrättsliga avtal med entreprenören och varierar sannolikt stort mellan fastighetsägare (Avfallsutredningen, SOU 2012:56). Fastighetsägaren finansierar detta
genom att fördela kostnaden på de som bor i flerbostadshuset.
Finansieringen av den utbyggda fastighetsnära insamlingen från
villor hanteras genom kommunens renhållningsavgifter. Nivån på
dessa avgifter bestäms i varje enskild kommun av kommunfullmäktige (27 kap. 6 § miljöbalken). Många kommuner har avtal med
FTI och får ersättning för det material som överlämnas, vilket kan
påverka storleken på renhållningsavgiften.
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Detta innebär att vissa hushåll får betala för insamlingen av
förpackningsavfall och returpapper genom en särskild avgift enligt
avtal med en insamlingsaktör, eller genom en högre renhållningsavgift. Andra hushåll bidrar endast genom förpackningsavgiften. I
många fall väljer hushållen inte själva om de ska finansiera insamlingen på två sätt.
Producentansvaret syftar till att producenterna har det ekonomiska ansvaret för produkterna under hela livscykeln för att få ett
incitament att utforma förpackningarna på ett sätt som gör dem
återanvändbara och återvinningsbara. Genom att systemet har utvecklats på ett sådant sätt att andra aktörer måste bidra till finansieringen är de faktiska kostnaderna för insamling och övrig hantering
av avfallet inte fullt ut transparenta. Vidare innebär det att producenterna inte tar hela det finansiella ansvar som de har enligt förordningarna.

4.5

Oklar servicenivå i dagens system

När producentansvaret infördes konstaterades att det skulle utformas på ett sätt som var självreglerande och utnyttja marknadsekonomiska mekanismer för att minska bland annat den administrativa bördan och kontrollen. Detta innebar att det inte skulle
införas någon detaljreglering så länge systemet fungerade på ett
ändamålsenligt sätt. Se proposition Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling (prop. 1992/93:180, s. 70). Mot
bakgrund av beskrivningarna i avsnitt 4.1 är det tydligt att producentansvaret inte har fungerat på ett ändamålsenligt sätt.
Regeringen beslutade i augusti 2014 om nya förordningar om förpackningar och returpapper som innebar krav på tillståndspliktiga
insamlingssystem.
Producenterna ska enligt nuvarande bestämmelser se till att det
finns ett lämpligt insamlingssystem. Exakt vad som avses med ett
lämpligt insamlingssystems servicegrad är inte helt tydligt. Producenterna tillhandahåller ett insamlingssystem vars servicegrad
skiljer sig väsentligt från den servicegrad kommunerna ger vid insamlingen av restavfall från hushållen. Restavfall innebär det avfall
som är kvar när hushållen sorterat ut det avfall som samlas in
separat. Det finns ingen bestämmelse som exakt anger hur långt ett
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hushåll ska ha till närmaste återvinningsstation. Naturvårdsverket
har ett avfallsråd som består av olika avfallsaktörer vilka har
utarbetat gemensamma kriterier för ett lämpligt insamlingssystem.
Enligt dessa kriterier bör man i tätbebyggda områden utan
fastighetsnära insamling sträva efter att en majoritet av hushållen
har tillgång till en återvinningsstation inom cirka 400 meter. I
glesbebyggda områden kan insamlingen av praktiska skäl behöva
placeras i tätort eller på en plats där många människor samlas eller
passerar, till exempel köpcentra, resecentra eller dylikt.
I jämförelse med hanteringen av restavfallet som vanligtvis
transporteras bort från fastigheten, så är servicegraden väsentligt
lägre. Detta bedöms vara en av anledningarna till att stora delar av
förpackningsavfallet inte sorteras ut från restavfallet.

4.6

Stora mängder förpackningsavfall i restavfallet

Resurseffektivitet står högt på dagordningen globalt, inom EU och
i Sverige. Avfall är en viktig resurs som kan utnyttjas betydligt mer.
Förpackningsavfall och returpapper hör till det avfall som så gott
som dagligen uppkommer i hushållen. Plockanalyser visar att mer
än 60 procent av avfallet från hushållen som i dag går till avfallsförbränning skulle kunna materialåtervinnas. Drygt 30 procent av
innehållet i restavfallet består idag av förpackningsavfall och returpapper, något mer utgörs av matavfall och cirka tre procent är
textilavfall. Hushållen har stor potential att sortera ut mer förpackningsavfall från restavfallet, eftersom drygt 30 procent av restavfallet består av förpackningsavfall. Dagens bestämmelser innebär
ett krav på att hushållen och verksamhetsutövare källsorterar och
lämnar förpackningsavfall och returpapper till system för separat
insamling utsorterat från övrigt hushållsavfall. En bidragande orsak
till att detta inte sker i tillräcklig utsträckning är sannolikt att servicenivån för insamling av förpackningsavfall för merparten av
hushållen är betydligt lägre än vad den är för restavfallet. Innan
producentansvaret infördes så skulle förpackningsavfall lämnas i
restavfallet, och det är därför sannolikt att många hushåll fortfarande gör så. Restavfallet lämnas ofta i nära anslutning till fastigheten medan återvinningsstationerna för de flesta fastigheter ligger
betydlig längre bort. Frågan om avståndet till återvinningsstation-
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erna har diskuterats eftersom avståndet ansetts vara för långt för att
samtliga medborgare ska kunna delta i systemet. Servicenivån på
insamlingssystemet är således en viktig faktor. Kunskap och
attityder är exempel på andra faktorer som påverkar i vilken utsträckning förpackningsavfall och returpapper sorteras ut från
övrigt hushållsavfall.
Skyldigheten för kommunerna innebär att de är ansvariga för att
se till att restavfallet transporteras bort från den fastighet där
avfallet finns. Detta har inneburit en hög ambitionsnivå för att göra
insamlingen av restavfall lättillgänglig, även om det finns undantag i
vissa delar av landet på grund av lokala förutsättningar.
Det förpackningsavfall och returpapper som lämnas i restavfallet
förbränns (energiåtervinns). Om förpackningsavfallet och returpapperet sorteras ut och lämnas i producenternas system skulle det
kunna materialåtervinnas i stället. Även om förbränningen genererar energi i form av värme eller el och värme, så är materialåtervinning att föredra ur ett miljöperspektiv. Materialåtervinning är en
behandling som ligger högre upp i avfallshierarkin än energiåtervinning. När förpackningsavfall och returpapper hamnar i
restavfallet innebär det att såväl det fysiska som det ekonomiska
ansvaret tas av kommunerna i stället för av producenterna. Detta
betyder att hushållen får betala för de förpackningar, som trots
kravet på utsortering, läggs i restavfallet för hanteringen via renhållningsavgiften, trots att producenterna har tagit ut en avgift på
förpackningarna när dessa säljs. Motsvarande situation är inte
aktuell för returpapperet eftersom det där inte ligger någon särskild
avgift på papperet i dag.

4.7

Nedskräpning

Nedskräpning vid återvinningsstationerna
Nedskräpningen vid återvinningsstationer består i stor utsträckning av förpackningsavfall och returpapper som inte får plats i
behållaren och även av grovavfall och annat avfall som lämnas i anslutning till återvinningsstationerna trots att dessa inte är avsedda
för sådant avfall. Problemet beror på att avfallslämnarna upplever
dessa platser som ”sopstationer”. De uppfattar inte att det enbart är
förpackningsavfall och returpapper som ska lämnas vid åter71
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vinningsstationerna. Problemen med grovavfall på återvinningsstationer kan bero på bristande information om insamlingen av
grovavfall, eller brister i service för denna insamling , men det kan
också bero på att återvinningsstationerna är tillgängliga dygnet
runt, obemannade och att de ofta ligger på platser som möjliggör
dumpning av avfall utan att bli iakttagen.
Nedskräpning på stränderna
Problemen med nedskräpning i samhället har ökat under senare år.
Förpackningsavfall utgör en stor andel av det skräp som bidrar till
nedskräpningen enligt de skräpmätningar som bland annat Håll
Sverige Rent har genomfört. Enligt Naturvårdsverket visar statistiken att förpackningar utgör en knapp tredjedel av det skräp som
hamnar på stränderna, oavsett om det handlar om västkusten eller
östkusten. Förutom den förfulning av miljön som nedskräpningen
medför, så innebär den också en negativ miljöpåverkan genom att
den bidrar till de problem som finns med plast i haven.

4.8

Problem med att utöva tillsyn

Sedan producentansvaren infördes har det framförts kritik från
både Naturvårdsverket och kommunerna kring möjligheterna att
utöva tillsyn över insamlingssystemen för förpackningsavfall och
returpapper. Problemet hör samman med att producenterna har
bildat eller anlitat s.k. materialbolag för att uppfylla sitt ansvar att
tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Materialbolagen har till
uppgift att sköta det praktiska arbetet med insamlingen medan
ansvaret för att systemen är utformade på ett lämpligt sätt och
fungerar väl ligger på ett stort antal producenter. Eftersom systemen med de tillståndspliktiga insamlingssystemen inte har börjat
tillämpas så innebär dagens regler att tillsynen över hur dessa delar
av producentansvaret uppfylls ska riktas mot alla producenter. Det
är dock inte effektivt för tillsynsmyndigheterna att vända sig med
förelägganden mot var och en av de ansvariga producenterna.
Regeringen beslutade i augusti 2014 om förordningen (2014:1073)
om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) och förordningen (2014:1074) om producentansvar för retur-
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papper (returpappersförordningen). Genom förordningarna från
2014 infördes det krav på tillstånd för att driva insamlingssystem
för förpackningsavfall och returpapper. Dessa bestämmelser innebär att producenterna har en skyldighet att se till att lämpliga
insamlingssystem tillhandahålls för insamling av förpackningsavfall
och returpapper. Bestämmelserna innebär också att det blir möjligt
att utöva tillsyn, inte bara över producenterna, utan också över de
tillståndspliktiga insamlingssystemen. Övergångsbestämmelserna
har dock ändrats så att bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem inte har börjat tillämpas (se även kap 3.1). Naturvårdsverket fick i uppdrag att utreda vissa frågor bland annat med
avseende på sanktioner och avgiftssystem för att finansiera prövning och tillsyn. De förslag som Naturvårdsverket lämnade har inte
genomförts.

4.9

Osäkerheter i avfallsstatistiken

Enligt Naturvårdsverket (Rapport Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar - Uppföljning av producentansvar för förpackningar och tidningar 2016) baseras den officiella återvinningsstatistiken för förpackningar och tidningar på en enkät som SMED
(Svensk miljöemissionsdata) skickar ut till materialbolagen. Materialbolagen som får enkäten är skyldiga att rapportera in uppgifterna enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Enkäten
innehåller frågor om hur stor mängd förpackningar eller tidningar
som materialbolagets anslutna producenter sätter på den svenska
marknaden samt hur stor mängd som materialåtervinns, energiåtervinns eller behandlas på annat sätt. De nationella återvinningsgraderna beräknar SMED utifrån de inrapporterade siffrorna från
materialbolagen. Materialåtervinningsgraden för varje enskilt
förpackningsslag beräknas genom att de totala mängderna som
rapporterats som materialåtervunnet divideras med mängderna som
totalt har släppts på marknaden av samma förpackningsslag. Återvinningsgraden för tidningar beräknas på samma sätt som för förpackningar.
Enligt rapporten sattes det totalt 1,3 miljoner ton förpackningar
på den svenska marknaden 2016. Det var främst papper, papp,
kartong och wellpapp som sattes på marknaden, följt av trä-, glas-
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och plastförpackningar. Av dessa materialutnyttjades 0,89 miljoner
ton. Anledningen till att det finns en skillnad mellan mängd förpackningar som sätts på marknaden och mängd förpackningar som
materialåtervinns är på grund av att samtliga förpackningar inte
källsorteras och hamnar därför inte i insamlingssystemen för
materialåtervinning. Istället kastas förpackningarna bland annat
avfall som framförallt går till förbränning med energiåtervinning.
Enligt uppgifter från Avfall Sverige så uppgick volymerna förpackningsavfall och returpapper i hushållens restavfall till 712 760 ton år
2016 (Svensk Avfallshantering 2017).
Enligt Naturvårdsverkets rapport finns det flera osäkerhetskällor inom statistiken. En är att det finns ett okänt antal så kallade
friåkare, det vill säga producenter som släpper ut förpackningar på
marknaden, men som inte är anslutna till ett materialbolag eller tar
eget ansvar. Det gör att den exakta mängden förpackningar och
tidningar som släpps ut på marknaden är okänd och att statistiken
inte blir rättvisande. En annan täckningsrelaterad osäkerhet orsakas
av att förpackningsavfall från distansförsäljning inte omfattas av
producentansvar. Därmed saknas det uppgifter om hur stora mängder förpackningar som släppts ut på den svenska marknaden genom
distansförsäljning. Andelen förpackningsavfall från distansförsäljningen i Sverige som samlas in och återvinns inom producenternas
insamlingssystem är okänd. Problematiken med friåkare och distansförsäljning bidrar till att materialåtervinningsgraden överskattas. Det är okänt hur omfattande överskattningen är, och
varierar sannolikt mellan de olika förpackningsslagen. Ytterligare
en osäkerhetskälla är att statistiken inte inkluderar privatimport
och privatexport av förpackningar så kallad distansförsäljning. Se
mer om detta i avsnitt 5.1.
En annan stor källa till osäkerhet är att det finns oklarheter om
när avfall upphör att vara avfall. Denna problematik behandlas i
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om giftfria och
resurseffektiva kretslopp (M2015/00376/Ke).
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5.1

Avfallshantering är en tjänst av allmänt intresse

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) syftar till att harmonisera nationella bestämmelser
om hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall för att å
ena sidan förebygga och minska inverkan på miljön i medlemsstaterna och i tredje land och å andra sidan säkerställa en fungerande inre marknad och undvika handelshinder (artikel 1). Det finns
dock möjlighet för medlemsstater att ställa mer långtgående krav av
hänsyn till miljöskyddet. I avfallsdirektivet finns krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av
hög kvalitet och i detta syfte införa separat insamling av avfall av
vissa fraktioner, bland annat för papper (artikel 11). Frågan om ambitionsnivå för insamling och annan hantering av förpackningsavfall
och returpapper bör regleras på ett sätt som innebär att kraven i
förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet uppfylls och med hänsyn till de svenska miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda
till. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål och det finns preciseringar av dessa som förtydligar miljökvalitetsmålen. Enligt
preciseringen Hållbar avfallshantering av miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö ska avfallshanteringen vara effektiv för samhället och
enkel att använda för konsumenterna.
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5.2

Förtydligande av kraven på de tillståndspliktiga
insamlingssystemen

5.2.1

Fastighetsnära insamling av visst förpackningsavfall (av
de vanligast förekommande materialen) och returpapper från hushållen

Promemorians förslag: De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska från och med den 1 januari 2021 till och med den sista
mars 2025 transportera bort hushållens förpackningsavfall av de
vanligast förekommande materialen, (papp, papper, kartong,
wellpapp, plast, glas och metall) från minst sextio procent av alla
bostadsfastigheter.
Från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen transportera bort hushållens förpackningsavfall av de vanligast
förekommande materialen från alla bostadsfastigheter. Kravet på
transport från bostadsfastigheter av de vanligast förekommande
materialen gäller efter den 31 mars 2025 inte i de fall när en
transport från bostadsfastigheten inte är skälig med hänsyn till
en fastighetsutformning, belägenhet eller andra omständigheter
som gör det svårt att ordna transport från fastigheten. Om borttransport från bostadsfastigheten inte bedöms skälig ska förpackningsavfallet av de vanligast förekommande materialen
samlas in på en plats som med hänsyn till omständigheterna
ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.
Följande förpackningsavfall från hushållen kan istället för att
samlas in vid bostadsfastigheten samlas in av insamlingssystemen vid insamlingsplatser som ska vara lättillgängliga för dem
som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet:
– förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från
de bostadsfastigheter där avfallet fram till den sista mars 2025
inte samlas in från bostadsfastigheten,
– förpackningsavfall av andra material än papp, papper,
kartong, wellpapp, plast, glas och metall, och
– skrymmande sällanförpackningar.
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Skälen för promemorians förslag:
Servicegraden för insamlingssystemet förtydligas
Producenterna ska enligt de bestämmelser som i dag tillämpas se
till att det finns ett lämpligt insamlingssystem. Det finns oklarheter
gällande vad som avses med lämpligt insamlingssystem avseende
servicegrad. Producenterna tillhandahåller ett insamlingssystem
vars servicegrad skiljer sig väsentligt från servicegraden på insamlingen av restavfall från hushållen. Med restavfall avses det avfall
som är kvar när hushållen sorterat ut det avfall som samlas in separat. Det är inte rimligt att ett system för att tillhandahålla en
samhällstjänst skiljer sig så väsentligt åt för medborgare i landet.
FTI har i en skrivelse till Miljö- och energidepartementet uttryckt
att det finns skäl att förordningarna ställer krav på att alla i Sverige,
oavsett var och hur man bor ska ges samma förutsättningar att
fullgöra sin skyldighet att sortera ut förpackningar och tidningar
som avfall (M2012/02143/Ke). Flera studier visar dessutom på hög
kvalitet på det insamlade materialet när fastighetsnära insamling
införs (Miljö- och avfallsbyrån 2016, Profu 2014, Göteborgs stad
2012).
Införandet av krav på tillståndspliktiga insamlingssystem syftade
till att skärpa kraven på insamlingssystemet och för att möjliggöra
en enhetlig syn på vad som förväntas gällande servicegrad. Med de
författningskrav som beslutades 2014 lades denna bedömning på
Naturvårdsverket som i sin prövning av tillståndsansökan ska bedöma om det föreslagna insamlingssystemet ska anses uppfylla
kraven på vad som är lämpligt. (Dessa delar av förordningen har
inte börjat tillämpas.) Denna typ av avväganden bör dock i större
utsträckning göras i en förordning genom förtydliganden av vilken
servicegrad som ett insamlingssystem ska tillhandahålla. Detta är
särskilt relevant med anledning av att det handlar om en tjänst av
allmänt intresse. Det finns därför skäl att i förpacknings- respektive
returpappersförordningen tydliggöra vad som är att betrakta som
en lämplig servicegrad för de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
Detta tydliggörs genom att det i förpackningsförordningen anges
att ett insamlingssystem ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och
metall med undantag för skrymmande sällanförpackningar från
minst sextio procent av bostadsfastigheterna. Övrigt förpacknings77
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avfall från hushållen ska insamlingssystemen hämta vid lättillgängliga insamlingsplatser. Ett insamlingssystem ska ha insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Det anges även att ett insamlingssystem ska ha lättillgängliga insamlingsplatser för förpackningsavfall som är hushållsavfall
som uppkommer i utemiljöer där normalt många människor vistas.
I returpappersförordningen anges att ett insamlingssystem ska
transportera bort hushållens returpapper från minst sextio procent
av alla bostadsfastigheter och tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser för det returpapper från hushållen som inte transporteras bort från bostadsfastigheterna. Ett insamlingssystem ska även
tillhandahålla insamlingsplaster för returpapper som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet.
Med förslaget att förtydliga vad som avses med lämpligt insamlingssystem bedöms det rimligt att de som avser att driva de tillståndspliktiga insamlingssystemen får möjlighet att bygga ut
systemen. Förtydligandet innebär att förändringar behöver göras i
förhållande till dagens system. Det ställs bland annat krav på att de
tillståndspliktiga insamlingssystemen från och med den 1 januari
2021 till och med den sista mars 2025 ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen, (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från
minst sextio procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den
1 april 2025 ska insamlingssystemen som huvudregel transportera
bort hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande
materialen från alla bostadsfastigheter. Sedan några år tillbaka anger
FTI att det är motsvarande ungefär trettiofem procent av hushållen
som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och
returpapper. För flerbostadshusen är det ungefär femtio procent av
hushållen och för villafastigheter är det ungefär fem procent. FTI
har dock som mål att den fastighetsnära insamlingen för samtliga
hushåll ska uppgå till femtio procent år 2020. Förordningarna som
beslutades 2014 innehöll inte några möjligheter till avsteg avseende
olika servicegrad vid olika tidpunkter. Mot bakgrund av att dessa
förändringar föreslås nu när det inte återstår så mycket tid till dess
att det nya systemet ska vara på plats, bedöms att det finns skäl att i
ett första skede förtydliga att kraven ska gälla för minst sextio procent av bostadsfastigheterna. Vidare föreslås att tidpunkten för att
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genomföra detta ska skjutas framåt i tiden från den 1 april 2020 till
den 1 januari 2021.
De insamlingsplatser för förpackningsavfall och returpapper
som inte ska finnas vid bostadsfastigheterna ska geografiskt finnas
där det är skäligt med hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters
lokalisering och övriga omständigheter.
Från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från alla bostadsfastigheter.
Med bostadsfastighet avses en fastighet där människor har sin bostad, antingen permanentbostad eller fritidsbostad.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte skrymmande sällanförpackningar eller i de fall en sådan transport inte är
skälig med hänsyn till en fastighetsutformning eller belägenhet eller
andra omständigheter som gör det svårt att ordna transport från
fastigheten. I förarbetena till miljöbalkens bestämmelser om kommunens skyldighet anges att det kan vara oskäligt om hämtningsplatsen är avsides belägen eller svår att nå (prop. 1997/98:45 del 2
s. 193). Här kan även praxis gällande kommunens skyldighet att
hämta restavfallet vara relevant. Se bland annat MÖD 2002:51 och
MÖD 2013:2. Om borttransport från bostadsfastigheten inte
bedöms skälig ska avfallet samlas in på en plats som med hänsyn till
omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.
Med denna fastighetsnära hämtning av förpackningsavfall av de
vanligaste förekommande materialen och av returpapper kommer
medborgarna få tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem,
insamlingen av utsorterat förpackningsavfall kommer att öka och
insamlingen av returpapper kommer att fortsätta att ligga på en hög
nivå. I nuläget bedömer Avfall Sverige att drygt 700 000 ton förpackningsavfall och returpapper hamnar i restavfallet och om insamlingen blir mer lättillgänglig så kommer sannolikt den största
delen av detta avfall att sorteras ut från restavfallet och lämnas i insamlingssystemen som är avsedda för detta avfall (Svensk Avfallshantering 2017). Utvecklingen av insamlings-, sorterings- och behandlingstekniker och system för att främja en avfallshantering
som syftar till giftfria och resurseffektiva kretslopp går fort. Genom att förtydliga kraven får de ansvariga aktörerna långsiktigt
stabila och tydliga spelregler. Detta är en förutsättning för nödvändiga investeringar som främjar en hållbar avfallshantering.
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Tid för utbyggnad av insamlingssystemet
Denna typ av infrastruktur kräver långsiktig planering och tar tid
att bygga ut. Det finns därför skäl att inte införa kraven på servicegrad fullt ut genast utan först vid utgången av mars 2025. Detta bör
ge de tillståndspliktiga insamlingssystemen möjlighet att bygga ut
insamlingssystemen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.
Under denna tid bör innehavarna av insamlingssystemen gradvis
öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfallet respektive returpapperet. De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska
från den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025 ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt returpapper från minst
sextio procent av alla bostadsfastigheter.
Insamling av annat förpackningsavfall från hushållen
Vid utformning av kravet på systemet har beaktats att förpackningar av olika material uppkommer olika ofta och i varierande
mängd i hushållen. Till exempel uppkommer förpackningsavfall av
papper, metall, glas och plast betydligt oftare och i större mängder
än förpackningsavfall av till exempel trä, kork och textil. Därför
finns inte samma behov av att samla in detta avfall från bostadsfastigheterna. Vidare finns skäl att ställa lägre krav även på skrymmande förpackningsavfall eftersom inte heller det uppstår lika ofta i
hushållen. Insamlingen av det skrymmande avfallet kan även ställa
andra krav på systemen för insamling och avfallsutrymmen eftersom de är mer utrymmeskrävande.
Det förpackningsavfall som inte omfattas av kravet på transport
från bostadsfastigheter ska samlas in av insamlingssystemen vid
insamlingsplatser som ska vara lättillgängliga för dem som vill
lämna ifrån sig förpackningsavfallet. I avsnitt (4.3.2) finns ett mer
utförligt resonemang om detta.
Skrymmande sällanförpackningar och förpackningsavfall av
andra material än de som ska hämtas vid bostadsfastigheten ska
både före och efter utgången av mars 2025 samlas in av insamlingssystemen vid insamlingsplatser som ska vara lättillgängliga för dem
som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
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Det bedöms vara lämpligt att insamlingssystemen gör lokala anpassningar utifrån bland annat bebyggelsestruktur och annan avfallshantering. Det kan därför finnas anledning för de tillståndspliktiga insamlingssystemen att överväga möjligheterna att samordna insamlingen med kommunernas insamling av restavfallet.
Minimikrav
Kraven på servicenivå i förordningarna är minimikrav.
Vid vissa bostäder tillhandahålls redan idag en högre servicenivå
även för förpackningsavfall av andra material och skrymmande
sällanförpackningar. Insamling vid bostadsfastigheterna krävs inte
för förpackningsavfall av andra material men insamlingssystemen
kan erbjuda hämtning vid bostadsfastigheten även för förpackningsavfall av andra material om det bedöms lämpligt.
I framför allt städer och tätorter är det vanligt förekommande
med mindre verksamheter i bostadsfastigheterna. Vid utbyggnaden
av insamlingssystemet kan finnas skäl att även möjliggöra att dessa
verksamheter, om de har små volymer och icke skrymmande
förpackningsavfall får möjlighet att sortera ut sitt förpackningsavfall och sitt returpapper och lämna det i de insamlingssystem som
tillhandahålls vid fastigheten för de boende. Det är dock inte ett
krav som ställs på insamlingssystemen för att de ska anses vara
lämpliga och få tillstånd.
Vid planeringen av den fastighetsnära insamlingen ska de tillståndspliktiga insamlingssystemen genomföra förberedande samråd
med kommunerna och med andra tillståndspliktiga insamlingssystem enligt gällande förordningar. Mot bakgrund av att många fastighetsägare till flerbostadshus har avtal om fastighetsnära insamling redan i dag, kan det vara en fördel för dessa fastighetsägare
om de tillståndspliktiga insamlingssystemen även samråder med
dessa fastighetsägare vid utformningen av insamlingssystemet. Det
bedöms dock inte vara nödvändigt att ställa krav på sådant samråd i
förordningarna.
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Avfallsutrymmen
De senaste årens utveckling på avfallsområdet har inneburit en
utbyggnad av insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av
returpapper och förpackningsavfall både hos villahushåll och flerbostadshus. Fastighetsägarna har en nyckelroll i omställningen till
en fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper.
Huvuddelen av fastighetsägarna kommer sannolikt att se positivt
på att få borttransport av förpackningsavfall och returpapper från
bostadsfastighet utan kostnad utöver förpackningsavgiften.
Ett krav på att de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska
transportera förpackningsavfall respektive returpapper från bostadsfastigheten kan innebära att det behövs en anpassning av
fastigheternas avfallsutrymmen. För vissa fastigheter är möjligheten att göra anpassningar begränsade. En sortering av avfall i flera
fraktioner kan dock leda till att behovet av utrymme för varje fraktion minskar. Det kan dessutom finnas möjlighet att hämta olika
fraktioner vid olika tillfällen från samma avfallsutrymme. När det
gäller förpackningar så kan behovet av hämtningsintervall variera
mellan förpackningsavfall av olika material. För att inte begränsa
den tekniska utvecklingen avseende olika insamlingslösningar ställs
inga detaljerade krav på hur insamlingssystemet ska utformas eller
vilken transportlösning som ska väljas.
I plan- och bygglagen (2010:900) finns i 8 kap. 4 § bestämmelser
om ett byggnadsverks tekniska egenskaper. I Boverkets byggregler,
avsnitt 3:422 finns särskilda regler för avfallsutrymmen och avfallsanordningar. Gällande lagstiftning innebär dock att dessa tekniska
egenskapskrav i princip endast kan ställas vid uppförandet av nya
byggnader eller i samband med ändringar av byggnader. För befintliga byggnader kan inte sådana krav ställas om det inte är särskilt
reglerat, vilket för närvarande inte är fallet när det gäller tillhandahållande av utrymmen för avfallshantering. I den utsträckning det
behövs kompletterande utrymmen, hårdgörande av markytor,
regnskydd, information till hyresgäster kommer kostnaden för
detta även fortsättningsvis att ligga på fastighetsägaren. Det kan
finnas farhågor för ökad nedskräpning och andra skäl som gör att
enskilda fastighetsägare inte vill att förpackningsavfall och returpapper transporteras från bostadsfastigheten.
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Den som driver ett tillståndspliktigt insamlingssystem har ingen
möjlighet att rikta krav mot en fastighetsägare att tillhandahålla
avfallsutrymme på fastigheten. I de flesta fall bör det dock vara
möjligt att tillsammans med fastighetsägaren hitta en lösning som
möjliggör transport från den bostadsfastighet där avfallet finns. I
avfallsförordningen finns krav på att sortera ut förpackningsavfall
och returpapper från annat avfall och lämna till insamlingssystem
för sådant avfall. I de fall det inte är möjligt att ordna avfallsutrymmen som möjliggör borttransport från bostadsfastigheten så
kan förpackningsavfallet och returpapperet istället hämtas från en
annan insamlingsplats.
Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark (1 kap. 2 §). Vid planläggning och
i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn bland annat till möjligheterna att ordna avfallshantering (2 kap. 5 §).
För att möjliggöra att de tillståndspliktiga insamlingssystemen
ska kunna tillhandahålla insamlingssystem på bostadsfastigheter
eller på mark i nära anslutning till bostadsfastigheterna, finns det
skäl för kommunerna att samarbeta med de tillståndspliktiga insamlingssystemen i utbyggnaden av insamlingssystemen. Det är en
fråga som får följas i samband med genomförandet av utbyggnaden.
Denna fråga ingår i de samråd som enligt förordningen ska hållas
både i den förberedande fasen och under driften av insamlingssystemet.
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5.2.2

Insamling av förpackningsavfall som uppstår i
bostadsfastigheter och inte samlas in vid dessa
fastigheter

Promemorians förslag: Ett insamlingssystem ska för att anses
lämpligt ha insamlingsplatser för den del av hushållens förpackningsavfall som inte ska samlas in från bostadsfastigheterna.
Dessa insamlingsplatser ska vara lättillgängliga för dem som vill
lämna ifrån sig förpackningsavfallet. Det avfall som ska samlas
in vid dessa insamlingsplatser är skrymmande sällanförpackningar och förpackningsavfall av andra material än de som ska
samlas in från bostadsfastigheterna. Förpackningsavfall av papp,
papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från de bostadsfastigheter där avfallet inte samlas in från fastigheten ska från
och med den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025
samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.
Skälen för promemorians förslag: Skrymmande sällanförpackningar, till exempel större möbelförpackningar, är förpackningar
som inte uppkommer dagligen i hushållen. Eftersom skrymmande
förpackningar inte uppkommer dagligen eller regelbundet i hushållen är det inte rimligt att ställa krav på regelbunden hämtning av
detta avfall vid bostadsfastigheten. Beroende på hur insamlingssystemen är utformade kan det vara svårt att lämna sådana förpackningar i insamlingssystemen vid en bostadsfastighet eller i närheten
av en sådan fastighet. Om det inte är möjligt att lämna skrymmande sällanförpackningar vid bostadsfastigheten ska insamlingssystemet tillhandahålla andra lösningar som ger innehavaren möjlighet
att lämna ifrån sig dessa förpackningar. För att systemet ska anses
lämpligt ska det därför tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande sällanförpackningsavfall.
Av samma anledning ska även förpackningsavfall av andra material än papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samlas in vid lättillgängliga insamlingsplatser om dessa inte samlas in
vid bostadsfastigheterna.
Förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast,
glas och metall från de bostadsfastigheter där avfallet inte samlas in
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från fastigheten ska från och med den 1 januari 2021 till och med
den sista mars 2025 samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.
Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga. I glesbyggda områden bör insamlingsplatserna lokaliseras i nära anslutning till platser
som en stor del av hushållen besöker regelbundet som till exempel
mataffärer. Insamlingsplatserna ska ha en geografisk spridning
inom kommunen som är skälig med hänsyn till befolkningstäthet
och övriga omständigheter (39 g § förpackningsförordningen och
13 b § returpappersförordningen). Enligt 25 § förordningen
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar ska en producent se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för förpackningar. I förhållande till denna servicenivå är ingen förändring i sak
är avsedd. Bestämmelsen innebär inget krav på att allt förpackningsavfall som ska samlas in enligt paragrafen ska samlas in på
samma insamlingsplatser även om det i många fall kan vara lämpligt.
5.2.3

Insamling av förpackningsavfall i utemiljöer där många
människor vistas

Promemorians förslag: De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska ha insamlingsplatser för förpackningsavfall som är hushållsavfall men som uppkommer i utemiljöer där normalt många
människor vistas till exempel på välbesökta badplatser och i
parker. Kravet omfattar inte förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Insamlingsplatserna ska vara
lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
Skälen för promemorians förslag: Problemen med nedskräpning i samhället har ökat under senare år. Förpackningsavfall är
vanligt bland det skräp som bidrar till nedskräpningen enligt de
skräpmätningar som bl.a. Håll Sverige Rent har genomfört. Det
finns därför anledning att förtydliga att de tillståndspliktiga insamlingssystemen för förpackningsavfall är ansvariga för allt förpackningsavfall, oavsett vart det uppkommer. De tillståndspliktiga
insamlingssystemen har därmed också ansvaret att bygga upp ett
system för insamling av förpackningsavfall som uppstår i stads-
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miljön på gator, torg, i parker och på andra platser där det vistas ett
stort antal personer, till exempel friluftsanläggningar och badplatser. Det finns även behov av insamling vid kiosker eller liknande försäljningsställen som säljer produkter som innehåller förpackningar som snabbt blir avfall, exempelvis tobaksvaror, snabbmat,
godis och glass. Därför bör förpackningsförordningen förtydligas
så att det framgår att insamlingssystemet för att anses lämpligt ska
tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser som innebär att den
som vill lämna förpackningsavfall, som uppstår utanför bostaden,
ska kunna göra på ett enkelt sätt. Den som ska ansöka om tillstånd
till insamlingssystem ska i ansökan ange hur insamlingssystemet
ska bedrivas. Detta innefattar en beskrivning av hur förpackningsavfall ska samlas in i utemiljöer där många människor vistas. I det
förberedande samrådet med kommunerna kan insamlingssystemen
få synpunkter av kommunerna som kan vara till hjälp i arbetet med
att identifiera platser där det finns behov av insamlingsplatser för
förpackningsavfall. Insamling av utsorterat förpackningsavfall i
utemiljöer finns redan idag i vissa kommuner.
Kravet omfattar inte förpackningsavfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet. Avsikten är att ett insamlingssystem ska
samla in glasspapper från en kiosk och serviceförpackningar från en
food truck på en badplats men inte förpackningsavfallet från kiosken
eller food trucken, t.ex. gruppförpackning, dvs. de kartonger som
glassarna och maten ligger i innan försäljning.

5.3

Ytterligare förslag gällande de tillståndspliktiga
insamlingssystemen

Promemorians förslag: Ett insamlingssystem ska bedrivas så att
det främjar materialutnyttjande respektive materialåtervinning
och effektivt bidrar till att nå målen för detta.
Ett insamlingssystem enligt förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen ska ställa en säkerhet som
motsvarar kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt
som uppfyller kraven i respektive förordning.
Skälen för promemorians förslag: Det finns skäl att formulera
om kravet i nuvarande förordningar som säger att insamlingen ska
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ske på ett sätt som inte försvårar materialutnyttjande respektive
materialåtervinning. Förslaget syftar till att skapa insamlingssystem
som bidrar till att uppnå en hög kvalitet på det insamlade avfallet så
att det i så stor utsträckning som möjligt kan användas som en
resurs. Kravet ska därför formuleras på ett sätt som innebär att
insamlingssystemen ska bedrivas så att de främjar materialutnyttjande respektive materialåtervinning och effektivt bidrar till att
nå målen i förordningarna. En ändring föreslås därför i förpackningsförordningen (39 e §) respektive i returpappersförordningen
(13 a § fjärde punkten). Det är viktigt att insamlingen bedrivs på
ett sätt som innebär att avfallet samlas in i så rena fraktioner som
möjligt. Detta för att få så hög kvalitet som möjligt på det insamlade materialet. För att uppnå detta bör de som ska sortera avfallet
få tydlig information om hur avfallet ska sorteras. Det är även viktigt att avfallet vid behov efter insamlingen sorteras i ytterligare
fraktioner. Det kan till exempel finnas behov av att finsortera förpackningar av metall och plast. Det är viktigt att avfallet lämnas till
en effektiv behandlingsanläggning där så mycket avfall som möjligt
materialåtervinns.
Kravet på ekonomisk säkerhet som de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska ställa utvidgas. I nuvarande förordningar omfattar kravet insamling och omhändertagande av avfallet. De tillståndspliktiga insamlingssystemen har även andra krav att uppfylla,
såsom information och rapportering. Även dessa delar är viktiga
för att verksamheten ska kunna bedrivas. Säkerheten bör motsvara
kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som uppfyller
kraven i respektive förordning (39 f § första punkten) respektive
returpappersförordningen (13 a § åttonde punkten).

5.4

Några redaktionella ändringar

Promemorians förslag: Några språkliga och redaktionella ändringar görs genom att de tidigare paragraferna i förpackningsförordningen och returpappersförordningen om vad som krävs
för att insamlingssystemen ska vara lämpliga och rikstäckande
delas upp i flera paragrafer.
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Skälen för promemorians förslag: Förslaget innebär att det
förtydligas vad som krävs för att ett insamlingssystem för förpackningsavfall respektive returpapper ska vara lämpligt. Med anledning
av detta och vissa andra ändringar och tillägg tillkommer ett flertal
paragrafer i förordningarna. Den nuvarande 39 § förpackningsförordningen där det anges vad som krävs för att ett insamlingssystem
ska vara lämpligt och rikstäckande delas upp i flera paragrafer
(39-39 g §§). Motsvarande bestämmelse returpappersförordningen
(13 §) delas också upp i flera paragrafer (13-13 c §§).
Det görs även språkliga och redaktionella ändringar för att bestämmelserna ska bli mer lättillgängliga.
Det kan finnas anledning att i ett senare skede av denna process
överväga om förordningarna behöver numreras om på grund av det
antal paragrafer som tillkommer och tas bort.

5.5

Kommuners rätt att samla in förpackningsavfall
och returpapper utan uppdrag tas bort

Promemorians förslag: Kommuners rätt att samla in förpackningsavfall eller returpapper utan avtal med ett tillståndspliktigt
insamlingssystem tas bort.
Skälen för promemorians förslag: Systemet med de tillståndspliktiga insamlingssystemen har ännu inte börjat tillämpas. I förpacknings- och returpappersförordningen finns bestämmelser om
vilka bestämmelser som kommer att gälla för insamling av förpackningsavfall och returpapper när dessa bestämmelser ska börja
tillämpas. Det finns bland annat bestämmelser om kommuners rätt
att samla in förpackningsavfall respektive returpapper.
Enligt de bestämmelser som tillämpas idag ska förpackningsavfall och returpapper ska sorteras ut från annat avfall. Förpackningsavfall ska lämnas för borttransport i de insamlingssystem som
producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.
Returpapper ska lämnas till de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. (Se övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen (tionde punkten) och returpappersförordningen
(tionde punkten). Här framgår att utsorteringsbestämmelserna i de
upphävda förordningarna (2006:1273) om producentansvar för
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förpackningsavfall (28 §) och (1994:1205) om producentansvar för
returpapper (5 §) ska tillämpas.)
Idag har flera kommuner avtal med de materialbolag som samlar
in förpackningsavfall och returpapper på uppdrag av producenterna. Avtalen innebär att kommunen samlar in förpackningsavfall
och returpapper och överlämnar det till materialbolagen mot ersättning.
Enligt 38 § i förpackningsförordningen och 12 § i returpappersförordningen krävs inte tillstånd för en kommuns insamling av förpackningsavfall respektive returpapper inom kommunen. Dessa
bestämmelser ska enligt övergångsbestämmelserna till förordningarna tillämpas första gången efter utgången av december 2020.
Syftet med dessa bestämmelser är att en kommun ska ha rätt att erbjuda kommuninvånarna en högre servicenivå än den som producenterna tillhandahåller genom sin insamling. Kommunernas insamling av returpapper och förpackningsavfall finansieras med
renhållningsavgiften. Enligt bestämmelserna i respektive förordning ska de kommuner som samlar in avfall enligt dessa bestämmelser lämna avfallet till ett insamlingssystem som har tillstånd.
Som beskrivits ovan under avsnitt 4.3.1 föreslås en höjning av
servicegraden gällande insamling av förpackningsavfall och returpapper som innebär att det inte längre finns behov för kommunen
att kunna tillhandahålla insamling med en högre servicenivå. Avsikten med förordningarna är att producenterna, genom de tillståndspliktiga insamlingssystemen, ska ta ansvar för insamlingen
och behandlingen av förpackningsavfallet och returpapperet. Detta
ansvar inkluderar ansvaret för finansiering. För att renodla producentansvaren och därmed också stärka incitamentet för producenterna att skapa förutsättningar för en ökad materialåtervinning, bör
rätten för en kommun att bygga ut ett eget insamlingssystem för
förpackningsavfall eller returpapper tas bort (38 § förpackningsförordningen och 12 § returpappersförordningen). (Se vidare avsnitt
5.6 Avfallsinnehavares utsorteringskrav.)
Kommunen bedöms trots denna förändring ha en fortsatt viktig
roll i systemet för insamling av förpackningsavfall och returpapper,
exempelvis genom det kommunala planeringsarbetet. Kommunerna
kommer även fortsättningsvis att kunna samla in förpackningsavfall
och returpapper på uppdrag av de tillståndspliktiga insamlingssystemen (55 § i förpackningsförordningen och 28 § returpappers-
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förordningen). Om en kommun har intresse av att verka som
entreprenör åt ett tillståndspliktigt insamlingssystem, kommer
kommunen att kunna förhandla om de förutsättningar som ska
gälla för ett sådant entreprenörsavtal. Dessa förhandlingar underlättas av att det tydligt framgår vilken servicegrad som ska gälla
avseende insamlingen.
Det kan finnas anledning för kommunerna att se över dimensioneringen av insamlingen av restavfallet eftersom dessa volymer
bedöms minska i samband med att mer förpackningsavfall, men
även returpapper, sorteras ut och lämnas till de tillståndspliktiga
insamlingssystemen.

5.6

Avfallsinnehavares utsorteringskrav

Promemorians förslag: Avfallsinnehavare ska lämna förpackningsavfall i godkända retursystem för plastflaskor och metallburkar eller andra insamlingssystem med tillstånd. Förpackningsavfallet ska lämnas i ett insamlingssystem som är avsett för
sådant avfall som lämnas. Avfallsinnehavare ska lämna returpapper i insamlingssystem med tillstånd.
Skälen för promemorians förslag: Förpackningsavfall ska
lämnas i ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220)
om retursystem för plastflaskor och metallburkar om det är förpackningsavfall som samlas in i ett sådant system. En sådan möjlighet finns idag genom övergångsbestämmelserna och 28 § i den upphävda förordningen om förpackningsavfall.
Övrigt förpackningsavfall ska lämnas i ett insamlingssystem
som har tillstånd enligt förpackningsförordningen. Returpapper
ska lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt returpappersförordningen. Verksamhetsutövare har enligt bestämmelserna i förpacknings- respektive returpappersförordningen även
möjlighet att lämna förpackningsavfall respektive returpapper till
insamlare som inte har tillstånd enligt förordningarna. I dessa delar
görs ingen ändring. Kommuner kommer inte längre att kunna samla in förpackningsavfall och returpapper från hushåll utan uppdrag
från någon som driver insamlingssystem. Bestämmelserna om ut-
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sortering av förpackningsavfall och returpapper finns i 24 a–24 d §§
avfallsförordningen.

5.7

Krav på att den som driver ett tillståndspliktigt
insamlingssystem informerar

Promemorians förslag: Den som driver ett insamlingssystem
enligt förpackningsförordningen ska informera hushållen om
syftet med materialutnyttjande av förpackningsavfall och om
möjligheten att materialutnyttja olika material. Den som driver
ett insamlingssystem ska även informera de producenter som
låter förpackningar omfattas av systemet om vilka möjligheter
som finns att materialutnyttja olika förpackningsmaterial. Kravet på att den som driver ett insamlingssystem enligt returpappersförordningen ska se till att andra än hushåll får information om utsortering, tillgängliga insamlingssystem, hur verksamheterna kan bidra till ökad materialåtervinning och återvinningsresultat flyttas till en separat paragraf.
Skälen för promemorians förslag: Ett av huvudsyftena med
producentansvaret för förpackningar är att kretsloppsanpassa
förpackningarna. Avsikten med att producenterna fick det finansiella ansvaret för förpackningarna under hela livscykeln var att det
ska finnas ett incitament för producenterna att utforma förpackningarna på ett sådant sätt att de innehåller minsta möjliga mängd
material och är lätta att materialutnyttja (se vidare i 7 kap. Producentansvarens syfte och krav på utformning av förpackningar).
Mindre avfallsmängder och fler förpackningar som är möjliga och
lämpliga att materialutnyttja bedöms i sin tur kunna leda till lägre
kostnader för producenterna när de genom de tillståndspliktiga
insamlingssystemen omhändertar förpackningarna i avfallsledet. I
Avfallsutredningen, Mot det hållbara samhället – En resurseffektiv
avfallshantering, SOU 2012:56 konstaterades att det är svårt att
avgöra om producentansvaret har medfört att de negativa effekterna på miljön från förpackningar och förpackningsavfall har minskat
eftersom jämförelsedata saknas. I de rundabordsdiskussioner som
anordnades under våren 2017 (se avsnitt 3.4) framkom från ett flertal aktörer att det finns en stor potential att förbättra utformningen
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av förpackningarna så att de blir mer kretsloppsanpassade. För att
bidra till detta framfördes starka åsikter om behovet av tydliga styrsignaler kring detta. Ett väl utvecklat producentansvar bedömdes av
flera vara ett av de mest lämpade styrmedlen.
Av de nuvarande bestämmelserna i förpackningsförordningen
(58 §) och returpappersförordningen (31 §) framgår att kommunen
ska informera hushåll om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfall respektive returpapper från annat avfall, hur sorteringen ska
gå till, tillgängliga insamlingssystem, hur hushållen kan bidra till
ökat materialutnyttjande, och de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter på informationens utformning. Kommunens ansvar för detta hänger samman med att kommunen också har ansvar enligt miljöbalken att informera om den
avfallshantering som kommunen ansvarar för.
Det kan finnas anledning att lämna mer generell information om
olika förpackningsmaterials miljöpåverkan och möjlighet till materialutnyttjande för att öka hushållens möjlighet att göra miljömässiga val. Ytterligare skäl som har angetts för detta från flera
näringslivsrepresentanter vid bland annat remitteringen av Avfallsutredningen är att det kan vara värdefullt med en sådan bred information från de tillståndspliktiga insamlingssystemen för att öka
utsorteringen och bidra till att nå målen för materialutnyttjande.
(Se bland annat remissvar från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI, Svensk GlasÅtervinning AB, Metallkretsen, Fiskeby Board AB, Pappersåtervinning AB (PÅAB), Dagligvaruleverantörers Förbund DLF, Plast- & Kemiföretagen, Pressretur, Stora
Enso Hylte Mill, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelshandlarna,
Plastkretsen, Returkartong, IKEA Retail Services AB, Grafiska
Företagens Förbund om SOU 2012:56.) På detta sätt kan det också
bli tydligare för hushållen att det är producenterna och de tillståndspliktiga insamlingssystemen som har ansvaret och inte kommunen. Kommunerna har under alla år sedan producentansvaren
infördes fått hantera klagomål från allmänheten, trots att det inte är
kommunen som har ansvaret för insamlingen. Det införs därför ett
krav i förpackningsförordningen att de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska informera hushållen om syftet med materialutnyttjandet av förpackningsavfall och om möjligheten att materialutnyttja olika material (58 a § andra punkten). Den som driver ett
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insamlingssystem för göra en bedömning får bedöma vilken typ av
information som har störst effekt och vilka åtgärder som behövs
för att nå ut med informationen. Det kan till exempel finnas behov
av material till hushåll på andra språk än svenska.
Det finns ett stort antal producenter av förpackningar. Det kan
förväntas att samtliga dessa inte har kunskap om förutsättningarna
att behandla förpackningsavfallet när förpackningarna blir avfall,
trots att detta har varit deras ansvar sedan producentansvaret infördes 1994. För att underlätta för dessa producenter kan det därför finnas anledning att lägga en skyldighet på den som driver ett
tillståndspliktigt insamlingssystem att informera om vilka möjligheter som finns att materialutnyttja olika material och vilka svårigheter som kan finnas. Ett exempel på denna typ av information
utvecklades under 2017 av Förpacknings- och tidningsinsamlingen
AB (FTI) i form av en manual kring plastförpackningar. FTI har i
skrivelse till Miljö- och energidepartementet i januari 2018 (dnr
M2012/02143/Ke) presenterat förslag om att ytterligare manualer
ska utarbetas för fler materialslag. Det införs ett krav i förpackningsförordningen att de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska
informera de producenter som är anslutna till systemet om möjligheten att materialutnyttja förpackningarna (58 a tredje punkten).
Motsvarande krav bedöms inte nödvändiga för returpapper,
varför någon ändring inte föreslås i den förordningen. I returpappersförordningen görs dock en förändring genom att kravet på
att den som driver insamlingssystemet ska se till att andra än hushåll får motsvarande information som kommunen ska lämna till
hushållen enligt 31 § flyttas från 13 § till en separat paragraf
(31 a §) med rubriken insamlingssystemens ansvar att informera.

5.8

Förberedande samråd och samråd under driften
av ett insamlingssystem

Förberedande samråd mellan insamlingssystem med tillstånd och
med kommunerna är en förutsättning för att kunna ansöka om
tillstånd enligt förordningarna. Krav om vad som ska ingå i dessa
samråd infördes i samband med förordningarna 2014 om ändringar
i förpacknings- och returpappersförordningen.
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Den som avser att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall eller returpapper ska innan den ansöker om ett tillstånd
samråda med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem
och i det samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemen
(41 § förpackningsförordningen och 15 § returpappersförordningen). Den som avser att driva ett insamlingssystem ska också innan
den ansöker om ett tillstånd samråda med kommunerna och i det
samrådet utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och
drivas, utförligt redogöra för hur systemet ska samordnas med
andra insamlingssystem som har tillstånd och med kommunernas
renhållningsskyldighet, redogöra för vilka dispenser, tillstånd och
lov som finns eller ska sökas för verksamheten, och undersöka
vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av
systemet genom att anvisa platser för insamling eller vidta andra
åtgärder (42 § förpackningsförordningen och 16 § returpappersförordningen). Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på
redogörelsen.
Syftet med samråden är att de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska kunna samordnas med varandra och med den kommunala
avfallshanteringen. Producenterna ska ta hänsyn till de lokala
förhållandena i varje kommun. I dessa delar föreslås inte några förändringar. Motsvarande system infördes 2014 för producentansvaret för elutrustning (2014:1075). Naturvårdsverket har utarbetat ett
frågeformulär för att vägleda om vad som ska ingå i det förberedande
samrådet och vad som ska redovisas för myndigheten för att motsvara kraven i förordningen. (Se http://www.naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/
Elutrustning/Soka-tillstand-for-insamlingssystem.)
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6.1

Definitionen av producent i förpackningsförordningen

Promemorians förslag: Definitionen av producent ändras så att
det totala antalet producenter blir färre. Förpackningar som inte
är serviceförpackningar kan ha två producenter och serviceförpackningar en producent. Producent ska avse den som yrkesmässigt
1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte
är en serviceförpackning i syfte att den ska skydda, presentera
eller underlätta hanteringen av en vara,
2. för in en förpackad vara till Sverige,
3. tillverkar en förpackning i Sverige, eller
4. för in en förpackning till Sverige.

Skälen för promemorians förslag:
Gällande definition av producent
Med producent avses i dag den som yrkesmässigt tillverkar, säljer
eller till Sverige för in en förpackning eller en vara som är innesluten i eller skyddas eller presenteras av en förpackning. Dagens
definition av producent innebär att de flesta förpackningar har flera
producenter och många aktörer har producentansvar. Det är även
oklart om aktörer i andra länder till exempel tillverkare och säljare
omfattas av begreppet. Naturvårdsverket har uppskattat antalet
producenter enligt dagens definition till 50 000–100 000. (Se Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Genom-
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förande av systemen med producentansvar för förpackningar,
returpapper och elutrustning, M2016/00248/Ke.)
Förpackningsdirektivet
Förpackningsdirektivet innehåller inte någon definition av begreppet producent. Ur ett EU-rättsligt perspektiv inträder ansvaret
för förpackningar och förpackningsavfall enligt förpackningsdirektivet när förpackningarna släpps ut på marknaden inom gemenskapen (artikel 2). En produkt släpps ut på marknaden när den
levereras för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet. I förpackningsdirektivet avses med produkt, en färdig produkt, och inte en
vara som befinner sig i tillverkningsstadiet. En förpackning torde
därför inte släppas ut på marknaden förrän den monterats, fyllts,
lämnat tillverkningsstadiet och kan saluföras. Det är också en rimlig tolkning ur ett miljöperspektiv eftersom det är först då som det
går att bedöma om kraven gällande begränsning av volym och vikt i
förpackningsdirektivet är uppfyllda.
Utgångspunkter vid utformningen av producentdefinitionen
I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning hade verket i uppdrag att se över definitionen av producent. Naturvårdsverkets förslag har remitterats. Utformningen av
förslaget i denna promemoria överensstämmer delvis med Naturvårdsverkets förslag.
Förpackningsförordningen ställer bland annat krav på producenter gällande förpackningars utformning, ansvar för att tillhandahålla eller ansluta sig till ett system för insamling och behandling av
förpackningsavfall och rapportering av statistik.
De flesta som deltar i distributionen av förpackningar har i dag
ett producentansvar, men enligt Naturvårdsverket agerar alla inte i
enlighet med detta ansvar. Flera av producenterna har inte möjlighet att leva upp till alla krav i förordningen. Detta medför en risk
för att producentansvaret blir urvattnat och att tillsynen blir svår
att genomföra. Det är därför önskvärt att begränsa antalet produ-

96

Producentbegreppen förändras

center. Det är dock viktigt att utforma definitionen på ett sätt som
innebär att de aktörer som har störst möjlighet att uppfylla kraven i
förpackningsförordningen är producenter.
Det stora antalet producenter kan göra det svårt och kostsamt
att bedriva tillsyn av hur producentansvaret efterlevs. Detta riskerar
i sin tur att leda till att syftet med förordningen inte uppnås. Den
tillsyn som hittills har bedrivits av hur bestämmelserna i förpackningsförordningen efterlevs har varit mycket begränsad, till stor del
beroende på otydligheter i fråga om ansvaret. (Se Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Genomförande av
systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och
elutrustning, M2016/00248/Ke.)
Ett annat skäl att minska antalet aktörer som definieras som
producenter är att om producenterna blir för många riskerar administrationen att bli omfattande vilket innebär höga tillsynsavgifter.
För mer information om avgifter se kapitel 10 Avgifter för prövning och tillsyn.
En utgångspunkt bör därför vara att ansvaret bör begränsas till
de aktörer som har störst möjlighet att uppfylla förpackningsförordningens krav. Hänsyn bör tas till att producentansvaret för
förpackningar både innefattar krav på utformning av förpackningar,
insamling och materialåtervinning.
Den som direkt eller indirekt genom ett insamlingssystem ansvarar för insamling och behandling av förpackningsavfall har ett
starkare incitament att utforma förpackningarna på ett sätt som
ökar möjligheterna att materialutnyttja förpackningarna när de
blivit avfall. Det finns därför fördelar med ett producentbegrepp
som innebär ansvar både för utformningen av förpackningar och
för insamling och behandling av förpackningsavfall.
I denna promemoria föreslås ändringar som innebär att kraven
på att arbeta avfallsförebyggande vid framtagandet av förpackningar
tydliggörs. Ytterligare en utgångspunkt vid bedömningen av vem
som ska anses vara producent är därför att definitionen bör lägga
ansvaret på den eller de aktörer som har möjlighet att minska
mängden förpackningsavfall och begränsa skadligheten för miljön
av material och ämnen i förpackningar.
Enligt förpackningsdirektivet omfattas alla förpackningar som
släpps ut på marknaden inom gemenskapen av direktivets tillämpningsområde. Syftet med förpackningsdirektivets krav på förpack-

97

Producentbegreppen förändras

ningarnas utformning är att minska förpackningsavfallets inverkan
på miljön och säkerställa en hög miljöskyddsnivå. Det finns skäl att
låta kraven på förpackningarnas utformning gälla även förpackningar som tillverkas i Sverige men som är avsedda att föras ut från
EU. Det är därför lämpligt att begreppet producent inte begränsas
till att gälla de aktörer som släpper ut förpackningar på den svenska
marknaden eller på marknaden inom gemenskapen. Det finns dock
skäl att begränsa ansvaret för dessa aktörer, t.ex. gällande ansvar för
insamling av avfall och rapportering av statistik.
Det bedöms varken vara möjligt eller rimligt att ställa krav på att
en producent ska vara etablerad i Sverige. Detta innebär att även utländska aktörer kan vara producenter vid tillämpning av förordningen, t.ex. genom att dessa yrkesmässigt för in förpackningar till
Sverige.
En förpackning är en produkt som har vissa funktioner. Mot
bakgrund av de materiella krav som ställs i förpackningsförordningen på producenter, kan det därför finnas skäl att ställa olika
krav utifrån vilken sorts förpackning det är fråga om. Vid bedömningen av vem som bör vara producent finns det aspekter som
innebär olika utgångspunkter för så kallade serviceförpackningar
och andra förpackningar. Vad som är en serviceförpackning utvecklas i avsnittet nedan.
Bedömning gällande förpackningar som inte är serviceförpackningar
Tillverkarna av andra förpackningar än serviceförpackningar överlåter i de flesta fall dessa förpackningar till en innehavare som fyller
dem. Fyllarna överlåter sedan i de flesta fall de förpackade varorna
till en varuförsäljare som sedan överlåter den fyllda förpackningen
till de innehavare hos vilka förpackningarna blir avfall. Idag är de
som tillverkar, säljer eller till Sverige för in en förpackning eller en
vara som är innesluten i en förpackning producent.
För de förpackningar som fylls industriellt är förpackandet
generellt sett en väsentlig del av verksamheten. Med tanke på att en
vara i många fall ska transporteras och hanteras i flera led innan den
når slutkonsumenten behöver de som fyller dessa förpackningar
ofta ställa specifika krav på förpackningens utformning. Fyllaren
har i de flesta fall bättre kunskap än förpackningstillverkaren om
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huruvida den fyllda förpackningen hamnar på den svenska marknaden eller förs ut ur landet. Det är en fördel när det gäller att uppfylla kraven på rapportering av uppgifter. En fyllare har i många fall
tillräcklig kunskap för att ta ställning till hur förpackningen ska
utformas för att uppfylla kraven i förpackningsförordningen.
I vissa fall har dock förpackningstillverkarna bättre kunskap om
vad som är ett lämpligt förpackningsmaterial och bättre möjligheter
att påverka utformningen av förpackningarna. När det insamlade
förpackningsavfallet används till att tillverka nya förpackningar har
förpackningstillverkarna starka incitament att utforma förpackningarna på ett sätt som främjar materialutnyttjande.
De som endast säljer förpackningar utan att tillverka dem
bedöms ha begränsade möjligheter att uppfylla förordningens krav.
Eftersom det är en fördel med ett lägre antal producenter bör dessa
aktörer inte anses vara producenter.
Sammanfattningsvis bör både de som fyller andra förpackningar
än serviceförpackningar och de som tillverkar eller för in sådana
förpackningar vara producenter. Det finns vissa nackdelar med att
ha flera producenter för samma förpackning men många av fyllarna
och tillverkarna har sådana möjligheter att påverka utformningen
av förpackningar att det finns fördelar med att inte utesluta någon
av dem från ansvaret som producent.
Bedömning gällande serviceförpackningar
Serviceförpackningar är ofta standardiserade förpackningar som
tillverkas för användning i ett senare distributionsled.
De som endast säljer serviceförpackningar utan att tillverka dem
eller fylla dem bedöms ha begränsade möjligheter att uppfylla
förordningens krav. Eftersom det är en fördel med ett lägre antal
producenter bör därför dessa aktörer inte anses vara producenter.
Generellt har fyllare av serviceförpackningar mindre rådighet
över förpackningens utformning än fyllare av andra förpackningar.
Det finns dock vissa undantag, exempelvis större snabbmatskedjor,
där serviceförpackningar är specifikt kundanpassade. Om alla som
fyller en serviceförpackning är att betrakta som producenter blir
antalet producenter mycket stort. Här kan till exempel nämnas alla
butiker som tillhandahåller bärkassar att ta med varan i och alla
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take-away-restauranger. Flera av de som fyller serviceförpackningar
är säsongsbundna kortlivade verksamheter, där verksamhetens
huvudsyfte oftast är något annat än att fylla förpackningar. Om alla
de företag som fyller serviceförpackningar anses vara producenter
blir administrationen omfattande och tillsynsavgifterna höga.
Detta talar för att endast tillverkarna och de som för in serviceförpackningar till Sverige bör anses vara producenter och inte de
som fyller serviceförpackningarna. En nackdel med att endast
tillverkarna och de som för in serviceförpackningarna till Sverige är
producenter är dock att de inte har rådighet över att fyllarna använder sig av serviceförpackningens fulla volym.
Eftersom det är en fördel med ett lägre antal producenter och de
som tillverkar serviceförpackningar i de flesta fall har kunskap om
och rådighet över serviceförpackningarnas utformning bör endast
tillverkarna av serviceförpackningar och de som för in serviceförpackningar till Sverige vara producenter. Detta innebär att det
endast är de fyllare som själva för in eller tillverkar serviceförpackningar som är producenter.
Distansförsäljning
Den föreslagna definitionen av producent innebär, liksom nu
gällande producentdefinition, att förpackningar som säljs på distans, det vill säga från en tillverkare eller säljare i ett annat land
direkt till en slutanvändare i Sverige inte kommer att ha någon producent enligt förpackningsförordningen eftersom dessa förpackningar inte har förts in yrkesmässigt till Sverige. Enligt ordalydelsen av dagens definition är tillverkare producenter även om de finns
i ett annat land. Det finns inget krav på att producenten ska vara
etablerad i Sverige. Det bedöms inte vara möjligt eller rimligt att
ställa ett sådant krav. I det förslag som nu lämnas anges att det
endast är tillverkare av serviceförpackningar i Sverige som är producenter enligt förpackningsförordningen.
Innehavarna av förpackningsavfall ska lämna detta till insamlingssystemen. Det innebär att insamlingssystemen får stå för
kostnaden för att samla in detta förpackningsavfall och att det insamlade avfallet kommer att omfattas av rapporteringen. Uppgifter
om hur stor del av förpackningsavfallet som utgörs av avfall från
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privatimporterade förpackningar saknas. Det kan dock antas att det
endast rör sig om en liten andel av den totala mängd förpackningar
som samlas in i Sverige. (Se Naturvårdsverkets slutredovisning av
regeringsuppdraget Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning,
M2016/00248/Ke.)
För förpackningar som säljs från Sverige till ett annat land måste
insamlingsansvaret rimligen regleras i landet där de förpackningarna blir avfall. Mot bakgrund av att handeln via distansförsäljning tenderar att öka finns det dock anledning att denna fråga följs
upp med tiden. Vid behov kan övervägas om det finns behov av att
införa reglering av detta genom ändring i förpackningsdirektivet.

6.2

Definition av serviceförpackning och att släppa
ut en förpackning på den svenska marknaden

Promemorians förslag: Serviceförpackning definieras som en
förpackning som fylls vid försäljningstillfället eller används för
obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring. Att
släppa ut en förpackning på marknaden innebär att man för
första gången gör en förpackning tillgänglig för någon annan.
Skälen för promemorians förslag: Som framgått av resonemangen i avsnitt 6.1 Definition av producent i förpackningsförordningen finns det behov av att ha olika reglering av begreppet producent för serviceförpackningar och andra förpackningar. Det föreslås att en definition av serviceförpackningar införs som innebär att
förpackningar som fylls vid försäljningstillfället eller används för
obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring ska
anses vara serviceförpackningar (5 § d). Dessa förpackningar kallas
även tillverkarförpackningar eller odlarförpackningar.
Anledningen till att även förpackningar för obearbetade produkter från jordbruk och trädgårdsnäring anses vara serviceförpackningar är att de som fyller dessa förpackningar i likhet med fyllarna
av de förpackningar som fylls vid försäljningstillfället är många till
antalet och att de har mindre möjligheter att påverka förpackningarnas utformning än de flesta andra fyllare av förpackningar. Det
finns därför skäl att behandla förpackningarna för obearbetade pro-
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dukter från jordbruk och trädgårdsnäring på samma sätt som de
förpackningar som fylls vid försäljningstillfället. Dessa förpackningar inkluderas därför i begreppet serviceförpackning.

6.3

Definition av producent i returpappersförordningen

Promemorians förslag: Producent är den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper och de som för in
tidningar till Sverige. Förslaget innebär att de som trycker eller
låter trycka tidningar inte längre är producenter. Begreppet tidningspapper definieras i förordningen som papper som tidningar
trycks på.
Skälen för promemorians förslag: I returpappersförordningen
finns bland annat materiella krav på producenter att samla in och
behandla returpapper samt att rapportera statistik. Den nuvarande
producentdefinitionen innebär att både den som tillverkar eller för
in papper som en tidning trycks på och den som trycker eller låter
trycka tidningen definieras som producent. Detta gör att det ofta är
minst två företag som är producenter för en och samma tidning.
Det breda producentbegreppet fyller inte någon funktion när
det gäller finansieringen av insamlingen av returpapper. Det är en
fördel om en producent per tidning blir ansvarig. Tryckeriernas och
förlagens roll avseende tidningarnas miljöpåverkan består främst i
utformning och materialval för tillverkningen av tidningarna. Till
skillnad från förpackningsförordningen innehåller returpappersförordningen inga produktkrav. Detta innebär att tillsynsbehovet
över tryckerierna och förlagen i dessa avseenden bedöms vara lågt.
År 2001 fanns 9 000 producenter i Sverige varav tre stora
papperstillverkare med fem tidningspappersbruk, cirka 4 000 förlag
och tryckerier, cirka 5 000 importörer och cirka tio stora reklamföretag. Enligt SCB:s statistik fanns det drygt 100 tryckerier för
dagstidningar och tidskrifter i Sverige under 2014. Motsvarande
siffra för förlag för dagstidningar och tidskrifter var knappt 1 200.
Det bör noteras att sifforna avser dagstidningar och tidskrifter och
inte direktreklam och postorderkataloger som också ingår i definitionen av tidning enligt returpappersförordningen. I dag är det till-
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verkarna av papperet som finansierar insamlingen av returpapper.
Övriga aktörer är anslutna till insamlingssystemen men bidrar inte
finansiellt till insamlingen. Definitionen av producent har stor betydelse när det gäller rätten till returpapper som resurs.
Av Naturvårdsverkets redovisning framgår att den breda definitionen av producent fyller en funktion. Detta eftersom förlag och
tryckerier indirekt anses ha en påverkan på möjligheten att materialåtervinna tidningar genom val av färgtyp, inplastning och liknande. Ansvaret för insamling och materialåtervinning innebär en
skyldighet för dessa aktörer att tillhandahålla eller ansluta sig till ett
tillståndspliktigt insamlingssystem samtidigt som det ger ett incitament att säkerställa att returpapperet är materialåtervinningsbart.
Denna effekt är dock svår att värdera. Eftersom det saknas produktkrav i förordningen är det inte möjligt att ställa sådana krav.
Det är dock positivt om detta fungerar väl genom frivilliga åtaganden. Det bedöms inte finnas skäl att låta definitionen av producent
omfatta de som trycker eller låta trycka tidningar på grund av deras
påverkan på tidningarnas utformning. Detta innebär att det endast
är de som tillverkar eller för in tidningspapper och de som för in
tidningar till Sverige som ska anses vara producenter.
Vem som ska anses trycka eller låta trycka tidningar är inte
otvetydigt. Frågan har prövats av Mark- och miljööverdomstolen i
MÖD 2015:18 (Vafab-fallet). Den avgörande frågan var hur omfattande tidningsutgivningen behöver vara för att man ska anses
vara producent. Frågan aktualiserades inte av skyldigheten att samla
in och omhänderta returpapperet utan av rättigheten att göra det.
Det är en effekt av att returpapperet har ett högt värde och att insamlingen därför är lönsam. Mot bakgrund av att de som trycker
eller låter trycka tidningar inte längre ska vara producenter och att
varje tidning nu endast ska ha en producent så bedöms detta inte
längre vara aktuellt. Även de som endast till en mindre del av sin
verksamhet tillverkar eller för in tidningspapper eller tidningar bör
omfattas av begreppet. Problemet med att vissa aktörer samlar in
stora mängder returpapper trots att man endast släpper ut mindre
mängder tidningar bedöms omhändertas genom systemet med de
tillståndspliktiga insamlingssystemen. Det är viktigt att statistiken
även omfattar de som endast för in eller tillverkar mindre mängder.
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Begreppet för distribution inom Sverige byts mot begreppet för
att släppa ut på den svenska marknaden. Detta är en språklig
förändring och ingen ändring i sak är avsedd.
Sammanfattningsvis ändras definitionen av producent i 6 §
returpappersförordningen på ett sätt som innebär att varje tidning
endast har en producent. Definitionen av producent begränsas till
tillverkare av tidningspapper och de som för in tidningspapper eller
tidningar till Sverige. Begreppet tidningspapper definieras i förordningen som papper som tidningar trycks på (5 §).
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7

Förordningarnas syfte och krav
på utformning av förpackningar

7.1

Förpackningsförordningens syfte förtydligas

Promemorians förslag: Förpackningsförordningens syfte utökas så att det även omfattar att begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpackningar. Förordningens syfte
ändras även genom att mängden förpackningsavfall ska minska
genom att förpackningar endast används när det är nödvändigt.
Producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem som har det operativa och finansiella ansvaret för
förpackningsavfall.
Skälen för promemorians förslag: Av hushålls- och kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken framgår bland annat att alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall, minska
mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de
negativa effekterna av avfall och återvinna avfall. I enlighet med avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken bör avfallsförebyggande
åtgärder eftersträvas. Med avfallsförebyggande åtgärder avses enligt
15 kap. 2 § miljöbalken åtgärder som vidtas innan ett ämne eller
föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och
produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors
hälsa och miljön som avfall ger upphov till. En strävan efter att
begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpackningar ligger i linje med generationsmålet och miljökvalitetsmålet
om Giftfri miljö. Här kan särskilt nämnas etappmålet om giftfria
och resurseffektiva kretslopp som innebär att användningen av
återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt
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genom att återcirkulationen av farliga ämnen så långt som möjligt
undviks samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas.
Ett av syftena med Europaparlamentets och rådets direktiv
(94/62/EG) av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) är att minska inverkan på
miljön och säkerställa en hög miljöskyddsnivå (artikel 1). Mot bakgrund av detta kräver direktivet att medlemsstaterna ska säkerställa
att förpackningar endast släpps ut på marknaden om de uppfyller
kraven som anges i direktivet (artikel 9). Dessa krav innebär bland
annat att förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att innehållet av skadliga ämnen och andra farliga ämnen och material som
beståndsdelar i förpackningsmaterialet eller förpackningsmaterialets komponenter minimeras med avseende på deras förekomst i
utsläpp, aska eller lakvatten när förpackningar eller restprodukter
från hantering eller förpackningsavfall förbränns eller deponeras
(bilaga 2 punkt 1).
Det finns redan idag en bestämmelse i förpackningsförordningen om att producenterna ska utforma förpackningar på ett
sådant sätt att utsläppen av skadliga ämnen minimeras när förpackningsavfallet behandlas. Det anges dock inte att detta omfattas av
syftet med förordningen. Eftersom detta är av stor betydelse för att
uppnå ett högt miljöskydd föreslås att syftesbestämmelsen kompletteras med en punkt om att begränsa skadligheten för miljön av
material och ämnen i förpackningar (1 § andra punkten förpackningsförordningen).
I förpackningsdirektivet anges även att direktivet fastställer åtgärder som i första hand ska motverka uppkomsten av förpackningsavfall (artikel 1.2). En strävan efter att endast använda
förpackningar när det är nödvändigt innebär en minskad användning av råvaror och en minskning av mängden avfall. Det kan även
innebära minskad nedskräpning. En stor del av det avfall som skräpar ner miljön utgörs av förpackningar. Se Skräprapporten 2017, En
rapport från Håll Sverige Rent om nedskräpningen i Sverige. Idag
anges att ett av förordningens syften är att förpackningarnas vikt
och volym ska begränsas. Det är viktigt att det tydliggörs att
förpackningsförordningen även syftar till att uppkomsten av
förpackningsavfall ska förebyggas genom att förpackningar endast
används när det är nödvändigt (1 § första punkten b). Detta ligger
även i linje med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och precise-

106

Producentansvarens syfte och krav på utformning av förpackningar

ringen Hållbar avfallshantering. Denna precisering innebär bland
annat att avfall ska förebyggas.
Producentansvaret för förpackningar infördes för drygt två decennier sedan. Ett av huvudsyftena med förordningen var att kretsloppsanpassa förpackningarna. Producentansvaret innebär ett operativt och finansiellt ansvar som innehåller både skyldigheter och
möjligheter för en producent att ansvara för en förpackning genom
dess livscykel. Producenten ska se till att förpackningen designas på
ett sätt som gör den enkelt att materialutnyttja. Producenten ska ta
ansvar för att förpackningsavfallet samlas in och materialutnyttjas
när förpackningen blir avfall. Genom att producenterna fick det
operativa och finansiella ansvaret för förpackningarna under hela
livscykeln redan 1994 bedömdes att det skulle finnas ett incitament
för producenterna att utforma förpackningarna på ett sådant sätt
att de innehöll minsta möjliga mängd material och var lätta att
materialutnyttja. Se proposition Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling (prop. 1992/93:180, s. 65 ff.) Mindre
avfallsmängder och fler förpackningar som är möjliga att materialutnyttja bedömdes i sin tur kunna leda till lägre kostnader för
producenterna när de omhändertog förpackningarna i avfallsledet. I
förpackningsförordningen finns bestämmelser om att producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem som
tar operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla
förpackningsavfall (37 §). Med anledning av att bestämmelser om
tillståndspliktiga insamlingssystemen infördes i förordningen 2014
bör syftet med förordningen anpassas (1 § tredje punkten) för att
tydliggöra att producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till
ett insamlingssystem som ska ta det operativa och finansiella ansvaret för förpackningsavfall. Avsikten är att förtydliga att producentansvaret innebär ett operativt och finansiellt ansvar att samla in
förpackningsavfallet och att förordningen lägger detta ansvar på
producenterna som ska uppfylla detta genom de tillståndspliktiga
insamlingssystemen.
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7.2

Returpappersförordningens syfte förtydligas

Promemorians förslag: Returpappersförordningens syfte förtydligas så att det anges att producenterna ska tillhandahålla
eller ansluta sig till ett insamlingssystem som har det operativa
och finansiella ansvaret för returpapperet.
Skälen för promemorians förslag: Med anledning av att bestämmelser om tillståndspliktiga insamlingssystemen infördes i förordningen 2014 bör syftet med förordningen anpassas (1 § första
punkten) för att tydliggöra att producenterna ska tillhandahålla
eller ansluta sig till ett insamlingssystem som ska ta det operativa
och finansiella ansvaret för returpapper. Avsikten är att förtydliga
att producentansvaret innebär ett operativt och finansiellt ansvar
att samla in returpapper och att förordningen lägger detta ansvar på
producenterna som ska uppfylla detta genom de tillståndspliktiga
insamlingssystemen.

7.3

Krav på att förebygga uppkomsten av
förpackningsavfall

Promemorians förslag: Kraven på förpackningarnas utformning tydliggörs genom att det anges att producenterna för att
minska mängden avfall enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska utnyttja
de möjligheter som finns inom producentens verksamhet att
begränsa användningen av onödiga förpackningar. En producent
ska även se till att förpackningarna har en volym och vikt som
begränsas till det minimum som krävs för att upprätthålla en
god säkerhets- och hygiennivå.
Skälen för promemorians förslag: Producentansvaret för förpackningar infördes för drygt två decennier sedan. Ett av huvudsyftena med producentansvaret var att kretsloppsanpassa förpackningarna. Genom att ge producenterna det finansiella ansvaret för
förpackningarna under hela livscykeln bedömdes att det skulle
finnas ett incitament för producenterna att utforma förpackning-
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arna på ett sådant sätt att de innehöll minsta möjliga mängd material och var lätta att materialutnyttja. Mindre avfallsmängder och
fler förpackningar som är möjliga att materialutnyttja bedömdes i
sin tur kunna leda till lägre kostnader för producenterna när de
omhändertog förpackningarna i avfallsledet.
Avfallsutredningen (SOU 2012:56) konstaterade att materialutnyttjandet av förpackningar har ökat med tio procentenheter sedan
producentansvaret infördes. Under samma period hade mängden
förpackningar som släppts ut på marknaden ökat. Eftersom förpackningar omsluter och skyddar varor som sätts på marknaden
kan ökningen av förpackningar som materialutnyttjas delvis härledas till att fler varor saluförs. Utredningen konstaterade vidare att
det är svårt att avgöra om producentansvaret har medfört att de
negativa effekterna på miljön från förpackningar och förpackningsavfall har minskat eftersom jämförelsedata saknas. Vidare bedömde
utredningen att det finns stora brister i tillsynen av hur producenterna utformar sina förpackningar. Regeringen flyttade därför 2014
ansvaret för tillsynen från kommunerna till Naturvårdsverket.
Det finns krav i förpackningsdirektivet som avser hur en producent ska utforma sina förpackningar. Dessa består i huvudsak av
kraven som finns i artikel 9 och i bilaga 2 till direktivet. Förenklat
innebär direktivets krav att
– förpackningar ska framställas så att deras volym och vikt begränsas till det minimum som krävs för att upprätthålla den
säkerhets- och hygiennivå som är nödvändig för produkten och
godtagbar för konsumenten,
– förpackningar ska utformas, framställas och saluföras så att de
kan återanvändas eller återvinnas, inklusive materialutnyttjas,
och att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i
samband med bortskaffandet av förpackningsavfallet, och
– förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att innehållet av
farliga ämnen och material minimeras i utsläpp, aska eller lakvatten när förpackningar eller restprodukter från hantering av
dessa förbränns eller deponeras.
Förpackningsförordningen innehåller redan idag bestämmelser om
producentansvar för utformning av förpackningar. Dessa bestämmelser motsvarar i stora delar de krav som framgår av förpack109
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ningsdirektivet. Det finns dock vissa skillnader. Bland annat så
framgår det inte att producenterna har skyldighet att framställa
förpackningarna på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas. Det framgår av 1 § i förordningen att det är ett av syftena med
förpackningsförordningen. En ändring föreslås som tydliggör att
det är producenten som ska se till att de förpackningar som de är
producenter för har en volym och vikt som begränsas till det minimum som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå (34 §).
Problemen med nedskräpning i samhället har ökat under senare
år. Förpackningar utgör en stor andel av det skräp som bidrar till
nedskräpningen. För att minska nedskräpningen är det viktigt att
inte använda förpackningar när det inte behövs. I artikel 1 i förpackningsdirektivet anges att syftet med direktivet bland annat är
att motverka uppkomsten av förpackningsavfall. I bilaga 2 till direktivet anges att förpackningar ska framställas så att volymen och
vikten begränsas. I artikel 4 anges att medlemsstaterna utöver de
åtgärder som anges i artikel 9 ska se till att andra förebyggande
åtgärder genomförs. Mot bakgrund av vad som anges i artikel 1 bör
detta tolkas som att det innefattar ett krav på att inte använda förpackningar när det inte behövs. För att öka möjligheterna att få en
utveckling av förpackningarnas utformning så bör kraven i förpackningsförordningen utformas på ett sätt som tydligare anger vilka
skyldigheter producenterna har för att minska uppkomsten av förpackningsavfall. Därför ska producenterna för att minska mängden
avfall enligt 2 kap. 5 § miljöbalken utnyttja de möjligheter som
finns inom producentens verksamhet att begränsa användningen av
onödiga förpackningar (33 a §).

7.4

Harmoniserade standarder

Promemorians förslag: En förpackning ska anses uppfylla kraven gällande förpackningens utformning om den uppfyller kriterierna i angivna relevanta harmoniserade standarder.
Skälen för promemorians förslag: I artikel 9 i förpackningsdirektivet anges att medlemsstaterna ska utgå från att alla krav som
anges i direktivet är uppfyllda för förpackningar som överens-
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stämmer med de relevanta harmoniserade standarderna. I syfte att
specificera kraven har EU-kommissionen låtit utarbeta sex stycken
europeiska standarder baserade på kraven:
 SS-EN 13427:2004, Förpackningar – Tillämpning av Europastandarder inom området förpackningar och förpackningsavfall
 SS-EN 13428:2004, Förpackningar – Krav på tillverkning och
sammansättning för att förebygga förpackningsavfall
 SS-EN 13429:2004 Förpackningar – Återanvändning
 SS-EN 13430:2004 Förpackningar – Krav på förpackningar återvinningsbara genom materialåtervinning
 SS-EN 13431:2004 Förpackningar – Krav på förpackningar återvinningsbara genom energiutvinning, inklusive specifikation av
lägsta nettovärmevärde
 SS-EN 13432:2000 Förpackningar – Krav på förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning –
Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
Dessa standarder anger vilka krav som ställs på en förpacknings utformning. För att förbättra genomförandet av förpackningsdirektivet och tydliggöra kraven på förpackningars utformning bör en
hänvisning till standarderna införas i förpackningsförordningen
(36 a §). En sådan hänvisning bedöms även underlätta möjligheterna att bedriva tillsyn gällande förpackningarnas utformning. Bestämmelsen innebär att kraven i 34–36 §§ ska anses uppfyllda om
en förpackning uppfyller kriterierna i standarderna. Bestämmelsen
innebär dock inget krav på att använda dessa standarder. Avsikten
är att en producent även i fortsättningen ska kunna uppfylla kraven
på annat sätt.
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7.5

Tungmetaller i förpackningsmaterial

Promemorians förslag: Det införs en upplysningsbestämmelse
om att det finns bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.
Skälen för promemorians förslag: I artikel 11 i förpackningsdirektivet finns krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att
summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och
sexvärdigt krom i förpackningar och förpackningskomponenter
inte överstiger vissa värden. Bestämmelsen har genomförts genom
12–14 §§ förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. I dessa bestämmelser finns gränsvärden för förpackningar och
förpackningskomponenter för bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom. Dessa bestämmelser bör även fortsättningsvis finnas i
denna förordning. För att det ska vara tydligt att kraven finns och
gäller förpackningar bör det införas en upplysningsbestämmelse
som hänvisar till dessa regler i förordningen om producentansvar
för förpackningar (4 b §).
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7.6

Material i kontakt med livsmedel

Promemorians förslag: Det införs en upplysningsbestämmelse
om att det finns bestämmelser om material i kontakt med livsmedel i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande
av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG, kommissionens
förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om
god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material
och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med
livsmedel, livsmedelsförordningen (2006:813), och Livsmedelsverkets föreskrifter.
Skälen för promemorians förslag: Det finns bestämmelser som
reglerar material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel i flera olika författningar. Övergripande bestämmelser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av
direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG. Enligt förordningen får
material eller produkter som är avsedda att komma i kontakt direkt
eller indirekt med livsmedel under avsedda användningsförhållanden inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det utgör en risk för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring
i livsmedlets sammansättning, eller medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper. Konsumenterna får heller inte
vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt
märks, marknadsförs och presenteras.
Samtliga tillverkare och importörer av material och produkter
samt de livsmedelsföretagare som använder material och produkter
i sin livsmedelsproduktion ska ha ett system för spårbarhet ett steg
bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan, utom vid försäljning
direkt till konsument. Detta för att kunna underlätta kontroll och
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återkalla defekta produkter. I förordningen finns också krav på hur
märkningen av material och produkter ska vara utformad.
Samtliga tillverkare av material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel omfattas även av kommissionens
förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god
tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. Enligt denna förordning ska det
finnas ett kvalitetssystem för alla led i tillverkning, förädling och
distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Utöver ovanstående generella förordningar
finns även andra relevanta författningar. I kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
fastställs särskilda krav för tillverkning och saluföring av sådana
material och produkter av plast.
Särskilda förordningar och direktiv finns även för återvunnen
plast, aktiva och intelligenta material, regenererad cellulosa, keramiska produkter, epoxiderivat, N-nitrosaminer och N-nitroserbara
ämnen från dinappar och tröstnappar av elastomer eller gummi. I
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:7) om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel finns kraven
i EU:s direktiv gällande bl. a. keramik och regenererad cellulosa
genomförda.
I Sverige finns en regel om att bisfenol A och föreningar där bisfenol A ingår inte får användas i lack och ytskikt i förpackningar
för sådana livsmedel som är särskilt avsedda för barn mellan 0 och
3 år. Detta regleras i livsmedelsförordningen (2006:813).
Mot bakgrund av att dessa bestämmelser är tillämpliga på alla
förpackningar vars material är i kontakt med livsmedel, bedöms att
det finns anledning att införa en upplysningsbestämmelse i förpackningsförordningen (4 c §).
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7.7

Märkning av förpackningar

Promemorians förslag: Om en förpackning märks med uppgift
om vilket förpackningsmaterial som har använts ska det ske i
enlighet med kommissionens beslut (97/129/EG) av den
28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för
förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
Skälen för promemorians förslag: I artikel 8 i förpackningsdirektivet anges att förpackningar ska vara försedda med uppgift
om vilka förpackningsmaterial som har använts så att den berörda
industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG
om förpackningar och förpackningsavfall. Av beslutet framgår att
användningen av identifieringssystemet är frivilligt att använda,
men om märkning sker så bör det ske enligt beslutet. Därför anges
i förordningen att om en producent märker en förpackning ska det
ske i enlighet med kommissionens beslut.
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8

Ytterligare förändringar i
producentansvaren

8.1

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter

Promemorians förslag: Producenter enligt förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Uppgifterna ska omfatta producentens
namn med kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer. Producenter enligt förpackningsförordningen ska även
lämna uppgift om huruvida producenten omfattas av kraven på
att tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem. Producenterna ska underrätta Naturvårdsverket om det sker
förändringar ifråga om de uppgifter som har lämnats.
Skälen för promemorians förslag: Enligt 51 § förpackningsförordningen och 25 § returpappers-förordningen ska den som driver
ett insamlingssystem varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket
om vilka producenter som låter förpackningar respektive tidningar
omfattas av systemet. Dessa bestämmelser ska enligt övergångsbestämmelserna tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem
som avses att drivas efter utgången av mars 2020. Detta innebär att
Naturvårdsverket en gång per år kommer att få uppgift om vilka
producenter som vid denna tidpunkt finns och till vilka insamlingssystem dessa är anslutna. Naturvårdsverket får med denna lösning
dock ingen löpande information om vilka som är producenter och
till vilka insamlingssystem som producenterna är anslutna.
I förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning finns en bestämmelse om att den som i egenskap av producent
avser att göra en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden
ska anmäla detta till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har i en
redovisning av ett regeringsuppdrag angett att skyldigheten att
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anmäla sig till Naturvårdsverket när man gör en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden är grundläggande (Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdrag M2014/01900/Ke Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar,
returpapper och elutrustning, 2016-01-18). Det är genom anmälan
till Naturvårdsverket som myndigheten får vetskap om vilka
producenter som finns på den svenska marknaden och kan informera dessa om producentansvaret och utöva tillsyn. Även Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har i remissvar framhållit
att en registreringsplikt bör införas (FTI Remissvar på Naturvårdsverkets rapport, delredovisning av regeringsuppdrag M2014/01900/Ke,
2015-09-15).
För att Naturvårdsverket ska få motsvarande information
gällande producenter enligt förpackningsförordningen respektive
returpappersförordningen föreslås att en skyldighet för producenter att lämna uppgifter till Naturvårdsverket införs i förpackningsförordningen (58 a §) och returpappersförordningen (31 a §).
Uppgifterna till Naturvårdsverket ska innehålla producentens
namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer.
Uppgifterna enligt förpackningsförordningen ska även innehålla
uppgift om hur producenten ska uppfylla förordningarnas krav på
att själv tillhandahålla ett insamlingssystem eller se till att någon
annan som har tillstånd att driva ett insamlingssystem åtar sig att ta
hand om förpackningarna respektive tidningarna när de blir avfall.
Det införs en skyldighet att underrätta Naturvårdsverket om det
sker förändringar av de uppgifter som lämnats.
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8.2

Rapportering om de förpackningar och tidningar
som släppts ut på den svenska marknaden

Promemorians förslag: Skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd förpackningar och tidningar som
producenterna släpper ut på marknaden flyttas från den som
driver insamlingssystemet till producenterna. De producenter
som ska rapportera är de som fyller eller på annat sätt använder
en förpackning som inte är en serviceförpackning, de som tillverkar serviceförpackningar och de som för in serviceförpackningar till Sverige samt de som är producenter enligt returpappersförordningen.
Skälen för promemorians förslag: Enligt kravet i 51 § andra
punkten förpackningsförordningen och 25 § andra punkten returpappersförordningen ska den som driver ett insamlingssystem lämna uppgift till Naturvårdsverket om den totala mängd förpackningar respektive tidningar som de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet yrkesmässigt tillverkat i Sverige eller
fört in till Sverige. Förordningarnas bestämmelser om insamlingssystem har ännu inte trätt ikraft. Istället ska bestämmelserna i 31 §
i förpackningsförordningen (2006:1273) och 7 § i returpappersförordningen (1994:1205) tillämpas. Enligt dessa bestämmelser ska
producenterna lämna motsvarande uppgifter till Naturvårdsverket.
Enligt 62 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska en producent varje år rapportera till Naturvårdsverket
om den mängd elutrustning som producenten har gjort tillgänglig
på den svenska marknaden.
I returpappersförordningen är vissa producenter aktörer som
tillverkar eller för in papper som tidningar trycks på. Dessa producenter bör rapportera den mängd papper som tidningar trycks på
som släppts ut på den svenska marknaden istället för motsvarande
mängd tidningar.
Uppgifterna om den mängd förpackningar och tidningar som
respektive producent har släppt ut på marknaden är uppgifter som
finns hos respektive producent. Om uppgifterna ska samlas in från
insamlingssystemen behöver insamlingssystemen samla in dem från
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de producenter som anslutit sig till systemet. Uppgifterna om den
mängd förpackningar och returpapper som släppts ut på marknaden är av stor betydelse för att få en tillförlitlig statistik. Skyldigheten att rapportera uppgifterna bör därför läggas på den aktör som
har störst möjlighet att lämna en tillförlitlig uppgift och skyldigheten bör förenas med sanktionsmöjlighet. Se närmare i 9 kap.
Sanktioner. Mot bakgrund av detta bör skyldigheten att lämna
dessa uppgifter flyttas från den som driver insamlingssystemet till
producenten.
En förpackning som inte är en serviceförpackning kan ha två
producenter. De förpackningar som kan ha två producenter är de
som är tillverkade i Sverige och som har fyllts i Sverige och de förpackningar som förts in till Sverige och därefter fyllts i Sverige. Av
dessa producenter är den som fyller förpackningen den som har
störst möjlighet att lämna tillförlitliga statistikuppgifter eftersom
förpackningarna fylls efter att de tillverkats eller förts in till
Sverige. Detta innebär att fyllarna har bättre möjlighet att bedöma
om en förpackning har släppts ut på den svenska marknaden. Rapporteringsskyldigheterna för de förpackningar som inte är serviceförpackningar bör därför läggas på de som fyller förpackningarna.
Serviceförpackningarna, tidningarna och tidningspapperet har
bara en producent.
Mot bakgrund av detta bör de aktuella punkterna i 51 § förpackningsförordningen och 25 § returpappersförordningen utgå
och motsvarande skyldighet införas i 58 c § förpackningsförordningen för fyllare av andra förpackning än serviceförpackningar och
tillverkare och de som för in serviceförpackningar och för producenter i 27 a § returpappersförordningen.
Att kravet ställs på producenterna innebär inte att dessa måste
rapportera själva. Det finns inget hinder mot att den som driver ett
insamlingssystem rapporterar in uppgifterna på uppdrag av producenterna.

8.3

Insamling av förpackningsavfall av alla material

Promemorians förslag: Tillstånd ska omfatta insamling av förpackningsavfall av alla material.
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Skälen för promemorians förslag: I förpackningsförordningen
anges i dag inte om det är möjligt att ansöka om tillstånd för insamling av ett material av förpackningsavfall eller om ett insamlingssystem måste samla in förpackningsavfall av alla material för
att få tillstånd. Bestämmelserna om tillståndsplikt för insamlingssystem ska tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem
som avses att drivas efter utgången av mars 2020.
Kravet på servicenivå som de tillståndspliktiga insamlingssystemen ska uppfylla föreslås bland annat för att underlätta för hushållen att sortera ut förpackningsavfall och returpapper så att det i
högre grad kan utnyttjas som en resurs. Med de nya kraven på fastighetsnära insamling för transport från bostadsfastigheten kommer det finnas anledning till ökad samordning med övrig insamling
av avfall från hushållen. För att underlätta för hushållen är det därför rimligt att ett tillståndspliktigt insamlingssystem ska tillhandahålla insamling av förpackningsavfall av alla material. Förutom behovet av samordning mellan olika tillståndspliktiga insamlingssystem vid insamlingen vid bostadsfastigheterna, bör det också
finnas andra möjligheter till samordningsvinster vid driften av insamlingssystemen, exempelvis vid samråd och kontakter med kommunerna, vid framtagandet av information, vid rapportering och
anordnande av transporter.
Förutom kravet på de tillståndspliktiga insamlingssystemen att
tillhandahålla insamling av de vanligast förekommande förpackningsslagen från bostadsfastigheten, föreslås även att insamlingssystemen ska ha en tjänst som innebär att systemet tillhandahåller
insamlingsplatser för skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av andra material än de som samlas in vid bostadsfastigheterna. Vidare införs krav på att samla in förpackningsavfall där
det kan förutses ett behov för hushållen att enkelt lämna sitt förpackningsavfall, exempelvis vid fritidsanläggningar eller badplatser.
Dessa insamlingstjänster kan utformas på olika sätt för att bäst
uppfylla de behov som finns, och ansvaret för att samordna och
dimensionera de olika insamlingslösningarna ligger på insamlingssystemen. Mot bakgrund av detta bedöms att det därmed också
finns skäl att insamlings-systemet ska ansvara för insamlingen av
förpackningsavfall av alla materialslag för att på det viset möjliggöra
för det mest optimala samordnade insamlingssystemet.
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Förslaget att ställa krav på insamlingssystemen att ansvara för
insamling av förpackningsavfall av alla materialslag bedöms också
kunna skapa förutsättningar för att driva produktutvecklingen
framåt mot mer miljömässiga val. Den som har tillstånd att driva
ett tillståndspliktigt insamlingssystem kan exempelvis använda sig
av differentierade avgifter till producenterna beroende på vilket
material förpackningarna har. Frågan om vilken avgift producenterna betalar för att insamlingssystemen ska åta sig att ta hand om förpackningarna när de blir avfall regleras i avtal mellan den som driver
insamlingssystemet och de producenter som låter förpackningar
omfattas av systemet. Kostnaden för insamlings-systemen bedöms
bli lägre för de material som är enkla att materialutnyttja. Detta kan
ge producenterna ekonomiska incitament att välja förpackningsmaterial som är enkla att materialutnyttja. En sådan lösning bidrar
till ett system där varje förpackningsmaterial får bära sina egna
kostnader. I förpackningsförordningen anges att den som driver
systemet ska ge producenter möjlighet att låta förpackningar omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar någon producent.
Det är dock möjligt att ha differentierade avgifter i ett insamlingssystem som samlar in förpackningar av olika material. Det är också
möjligt att ha differentierade avgifter i insamlingssystem av ett
material. Det kan gälla olika avgifter för olika plaster med hänsyn
till möjligheterna att materialutnyttja förpackningsavfallet. De
producenter som använder förpackningsmaterial som är enkla och
billiga att materialutnyttja kommer sannolikt inte att vilja subventionera kostnaden för de producenter som använder material som
är kostsamma att materialutnyttja. Materialbolagen använder redan
idag differentierade avgifter och denna möjlighet kommer att
finnas även framöver. Detta kan i sin tur öka möjligheterna att nå
förordningens mål för materialutnyttjande.
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8.4

Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall respektive returpapper från verksamheter

Promemorians förslag: Ett krav införs om att den som utan
tillstånd samlar in förpackningsavfall eller returpapper som
uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska
anmäla detta till Naturvårdsverket. En sådan anmälan ska innehålla uppgift om insamlarens namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer, uppgift om från vilka verksamheter avfall samlas in och uppgift om vilket förpackningsavfall
som samlas in. Naturvårdsverket ska underrättas om det sker en
förändring av de uppgifter som lämnats i anmälan. Den som
omfattas av anmälningskraven i förpacknings- och returpappersförordningen behöver inte anmäla yrkesmässig insamling enligt
avfallsförordningen. Kraven på att insamlingen görs på ett lämpligt sätt så att den inte försvårar materialutnyttjande respektive
materialåtervinning, och att avfallshanteringen ska bedrivas så
att den effektivt bidrar till att nå förordningarnas mål för materialutnyttjande respektive materialåtervinning utgår. Istället
krävs att avfallet ska hanteras på ett lämpligt sätt så att materialutnyttjande av förpackningsavfall respektive materialåtervinning
av returpapper främjas.
Skälen för promemorians förslag: För att Naturvårdsverket
som tillsynsmyndighet ska få uppgift om vilka aktörer som utan
tillstånd samlar in förpackningsavfall respektive returpapper som
uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet så införs
en skyldighet för dessa aktörer att anmäla detta till Naturvårdsverket (57 § förpacknings-förordningen respektive 30 § returpappersförordningen). I paragraferna anges vad en sådan anmälan
ska innehålla.
Yrkesmässig insamling av avfall kräver även anmälan enligt 46 §
avfallsförordningen. Med anledning av att det nu föreslås en anmälningsplikt i producentansvarsförordningarna så bör det göras
undantag från kravet på anmälan enligt avfallsförordningen för de
som gjort anmälan enligt 57 § förpackningsförordningen eller 30 §
returpappersförordningen. Motsvarande undantag finns idag för
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den som omfattas av ett tillstånd för att driva insamlingssystem enligt förordningarna. Det föreslås därför att det i 48 § avfallsförordningen görs undantag från anmälningskravet även för de som omfattas av anmälan enligt 57 § förpackningsförordningen eller 30 §
returpappersförordningen.
Kraven på att insamlingen görs på ett lämpligt sätt så att den
inte försvårar materialutnyttjande respektive materialåtervinning,
och att avfallshanteringen ska bedrivas så att den effektivt bidrar till
att nå förordningarnas mål för materialutnyttjande respektive materialåtervinning utgår. Istället krävs att förpackningsavfallet respektive returpapperet ska hanteras på ett lämpligt sätt så att materialutnyttjande respektive materialåtervinning främjas. Förändringen genomförs för att tydliggöra att ansvaret för att hantera avfallet
på ett sätt som främjar materialutnyttjande av för-packningsavfall
respektive materialåtervinning av returpapper gäller även om målen
uppnås. Det införs också en skyldighet att under-rätta Naturvårdsverket om det sker förändringar i uppgifterna.

8.5

Hänvisning till definitioner i miljöbalken

Promemorians förslag: Ord och uttryck som inte definieras i
förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen
har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.
Skälen för promemorians förslag: Flera av de begrepp som
används i förpackningsförordningen och returpappersförordningen
finns definierade i miljöbalken. Det är lämpligt att samma begrepp
används på samma sätt i så stor utsträckning som möjligt. Därför
bör ord och uttryck i förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen i övrigt ha samma betydelse som i 15 kap.
miljöbalken (12 a § förpackningsförordningen och 8 a § returpappersförordningen). På grund av denna hänvisning utgår de definitioner i förordningarna där motsvarande definitioner finns i
miljöbalken.
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8.6

Producentansvar för hantering av
förpackningsavfall

Promemorians förslag: Producentansvaret för hantering av förpackningsavfall begränsas till att omfatta förpackningar som
släpps ut på den svenska marknaden.
Skälen för promemorians förslag: I avsnitt 5.1 beskrivs förändringar av vem som är producent vid tillämpning av förpackningsförordningen. Detta innebär att det kan finnas anledning att även
se över omfattningen av kravet i 37 § gällande producentansvaret
för hanteringen av förpackningsavfall.
Det är bara de förpackningar som släpps ut på den svenska
marknaden som kan förväntas bli förpackningsavfall i Sverige. Av
den anledningen bör producentansvaret för hantering av förpackningsavfall begränsas. Mot bakgrund av detta görs en ändring som
innebär att producentansvaret för hantering av förpackningsavfall
inte ska omfatta alla producenter utan endast de som släpper ut
förpackningar på den svenska marknaden (37 §). Detta innebär att
de som tillverkar serviceförpackningar i Sverige eller för in serviceförpackningar till Sverige som endast ska släppas ut på marknader
utanför Sverige är producenter enligt 6 § utan att ha ansvar för hantering av dessa förpackningar när de blir avfall. Dessa producenter
omfattas av förordningens krav på förpackningarnas utformning
och skyldigheten att lämna uppgifter till Naturvårdsverket (58 a §).

8.7

Begreppet att släppa ut en förpackning
respektive tidning på den svenska marknaden

Promemorians förslag: Att släppa ut en förpackning respektive
tidning på den svenska marknaden innebär att man för första
gången i Sverige gör en förpackning respektive tidning tillgänglig för någon annan.
Skälen för promemorians förslag: Begreppet släppa ut en förpackning på den svenska marknaden används i bestämmelserna om
producentansvar för hantering av förpackningsavfall (37 §) och
producenternas rapportering (54 a §). I returpappersförordningen
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används begreppet släppa ut tidningspapper eller en tidning på den
svenska marknaden i producentdefinitionen (6 §) och i en bestämmelse om producenternas rapportering (32 b §). Mot bakgrund av
detta behöver det anges vad som avses med begreppet. Begreppet
släppa ut på marknaden används i förpackningsdirektivet. I artikel 2
i direktivet anges att direktivet omfattar alla förpackningar som
släpps ut på marknaden inom gemenskapen. Begreppet släppa ut elutrustning på den svenska marknaden är definierat i 8 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Där anges att med släppa ut en elutrustning på den svenska marknaden
avses att för första gången i Sverige göra en elutrustning tillgänglig
för någon annan. Det finns ingen anledning att avvika från utformningen av definitionen i förordningen om producentansvar för elutrustning. Mot bakgrund av detta föreslås därför motsvarande
definition av att släppa ut en förpackning respektive tidningspapper
eller tidning på den svenska marknaden (8 § förpackningsförordningen och 8 § returpappersförordningen).

8.8

Tidsbegränsade tillstånd

Promemorians förslag: Tillstånden för att driva insamlingssystem för förpackningsavfall respektive för returpapper ska vara
tidsbegränsade.
Skälen för promemorians förslag: Tillstånd som inte är begränsade i tiden kan innebära flera negativa konsekvenser ur ett
samhällsperspektiv. Det finns en risk för att äldre tillstånd inte är
anpassade till aktuella förhållanden och att tillståndets villkor inte
anpassas till den teknikutveckling som skett. En fördel med tidsbegränsade tillstånd är att de inom ramen för prövningssystemet
medför automatisk och regelbunden översyn av regleringen av
verksamheten. Insamling av förpackningsavfall och returpapper bedöms vara verksamheter där det finns behov av att med viss regelbundenhet göra en sådan översyn. Exempelvis kan det finnas skäl
att över tid se över tillstånden i relation till den skärpning avseende
servicegraden i insamlingssystemet som föreslås införas senast den
1 april 2025 (Se avsnitt 2.4) och vid en eventuell ändring av de mål
för materialutnyttjande respektive materialåtervinning som syste-
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men ska bidra till att nå. För att säkerställa att tillstånden regelbundet ses över för att villkoren ska vara uppdaterade bör det införas
ett krav på att tillstånden ska vara tidsbegränsade (46 § förpackningsförordningen och 20 § returpappersförordningen). Hur lång
tid det är lämpligt att ett tillstånd gäller kan variera över tid. Frågan
om för hur lång tid tillstånd bör meddelas bör därför avgöras av
prövningsmyndigheten, dvs. Naturvårdsverket. I denna bedömning
bör hänsyn tas både till behovet av att tillstånden är uppdaterade
och till de ansvariga aktörernas behov av långsiktiga spelregler för
att kunna göra relevanta investeringar.

8.9

Förpackningsförordningens tillämpningsområde

Promemorians förslag: För flaskor och burkar som omfattas av
förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och
metallburkar ska undantag ska göras från krav vid eventuell
märkning, från skyldigheten för producenter att tillhandahålla
eller ansluta sig till ett insamlingssystem och från kraven som
ställs på den som samlar in förpackningsavfall från yrkesmässig
verksamhet. I övrigt ska förordningens bestämmelser tillämpas
även på dessa flaskor och burkar.
Gällande förpackningar som på grund av sitt tidigare eller
resterande innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen
(2011:927) ska undantag från skyldigheten för producenter att
tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem och från
kraven som ställs på den som samlar in förpackningsavfall från
yrkesmässig verksamhet. I övrigt ska förordningens bestämmelser tillämpas även på dessa förpackningar.
Skälen för promemorians förslag: I 13 § förpackningsförordningen anges bland annat bestämmelser att vissa bestämmelser i
förordningen inte ska tillämpas i fråga om flaskor och burkar som
omfattas av förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar (retursystemsförordningen) och förpackningar som på grund av sitt tidigare eller nuvarande innehåll utgör
farligt avfall enligt avfallsförordningen. En utgångspunkt är att
undantag från förordningens tillämpningsområde endast ska göras
från de bestämmelser som innehåller krav som inte är förenliga
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med retursystemsförordningen och som är olämpliga att tillämpa
på de förpackningar som på grund av sitt tidigare eller resterande
innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen.
För flaskor och burkar som omfattas av förordningen (2005:220)
om retursystem för plastflaskor och metallburkar ska undantag ska
göras från krav vid eventuell märkning, från skyldigheten för
producenter att tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem och från kraven som ställs på den som samlar in förpackningsavfall från yrkesmässig verksamhet. I övrigt ska förordningens bestämmelser tillämpas även på dessa flaskor och burkar.
Gällande förpackningar som på grund av sitt tidigare eller resterande innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen
(2011:927) ska undantag från skyldigheten för producenter att tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem och från kraven
som ställs på den som samlar in förpackningsavfall från yrkesmässig verksamhet. I övrigt ska förordningens bestämmelser tillämpas
även på dessa förpackningar.
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9

Sanktioner

9.1

Otillåten miljöverksamhet

Promemorians förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat om
krav på tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för
avfall döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse
i högst två år. Det införs en upplysning om att sådana bestämmelser finns i förpacknings- och returpappersförordningen.
Skälen för promemorians förslag: Enligt straffbestämmelsen i
29 kap. 4 § miljöbalken om otillåten miljöverksamhet gäller straffansvar för att påbörja eller bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en
anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet
eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist om detta krävs
enligt någon av de bestämmelser som anges i straffbestämmelsen.
Bestämmelsen har således karaktären av ett blankettstraffbud. Enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2005/06:182 s. 85) bör det
straffbara området omfatta förprövningsplikter för verksamheter
och åtgärder som typiskt sett medför beaktansvärda risker för
skador på människors hälsa eller i miljön.
Insamling av avfall är ofta förenad med risk för människors
hälsa och miljön om den inte sköts på rätt sätt. En dålig avfallshantering kan leda till sanitära olägenheter. Brister i insamlingen riskerar också att leda till att avfall i mindre utsträckning samlas in skilt
från andra slags avfall och att det därför inte kan materialåtervinnas.
Det är därför viktigt att upprätthålla en väl fungerande insamling av
förpackningsavfall och returpapper. Det behövs även effektiva
verktyg i arbetet med att bedriva tillsyn över insamlingen.

129

Sanktioner

Regeringen har meddelat tre förordningar med stöd av 15 kap.
15 § miljöbalken om krav på tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall, förpackningsförordningen, returpappersförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning. En ändring av bestämmelsen gjordes 2017 som innebär att
bestämmelsen omfattar den som med uppsåt eller av oaktsamhet
bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat om krav på
tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall från
elektriska och elektroniska produkter. Det finns anledning att reglera producentansvaren för förpackningar och returpapper på motsvarande sätt. Mot bakgrund av detta bör straffbestämmelsen om
otillåten miljöverksamhet även omfatta den som med uppsåt eller
av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat om krav på tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem
för förpackningsavfall och returpapper.

9.2

Miljösanktionsavgifter

Promemorians förslag: Miljösanktionsavgifter införs för överträdelse av skyldigheter att i föreskriven tid lämna in uppgifter
till Naturvårdsverket. Sådan skyldighet föreskrivs för den som
driver ett insamlingssystem, de som utan tillstånd samlar in förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet och producenterna Det införs en upplysning
i förpacknings- och returpappersförordningen om att sådana
bestämmelser finns.
Skälen för promemorians förslag: Miljösanktionsavgifter är en
ekonomisk sanktion som regleras i 30 kap. miljöbalken. Syftet med
miljösanktionsavgiften är att öka den allmänna noggrannheten och
efterlevnaden av bestämmelser. Avsikten är att systemet med miljösanktionsavgifter ska vara snabbt, enkelt, tydligt och schabloniserat. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter har införts för överträdelse av motsvarande skyldighet gällande förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning. Naturvårdsverket uppger i
redovisningen av regeringsuppdrag att systemet har fungerat väl
även om det inneburit en viss administrativ börda för Naturvårdsverket (Se Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdrag
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M2014/01900/Ke, Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. 2016-01-28.)
För att öka efterlevnaden av bestämmelserna om skyldigheter att i
föreskriven tid lämna uppgifter till Naturvårdsverket bör motsvarande bestämmelser införas i förpackningsförordningen respektive
returpappersförordningen.
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Avgifter för prövning och tillsyn

Förslag: Ett avgiftssystem införs som ska finansiera Naturvårdsverkets tillståndsprövning, operativa tillsyn och tillsynsvägledning gällande förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen. De som driver insamlingssystem med tillstånd enligt förpackningsförordningen eller returpappersförordningen ska betala en årlig avgift för prövnings- och tillsynsverksamhet. Förpackningsproducenter ska betala en årlig avgift
till Naturvårdsverket för tillsynsverksamhet. Tidningsproducenter ska betala en timbaserad tillsynsavgift efter särskilt
beslut.

Skälen för promemorians förslag
Avsikten är att införa ett avgiftssystem som ska finansiera Naturvårdsverkets tillståndsprövning, operativa tillsyn och tillsynsvägledning. Detta är en prövning och tillsyn som till stora delar inte
har bedrivits tidigare. Avgifter för prövning och tillsyn inom avfallsområdet regleras i 7 kap. förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).
För förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning finns avgifter för prövning och tillsyn i 7 kap. 8 e och 8 f §§
FAPT. Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd ska för
varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000
kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet. En producent eller producentrepresentant ska för varje kalenderår betala en
avgift om 1 000 kr för verkets tillsynsverksamhet.
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Insamlingssystemen
Bedömningen är att det är fråga om tillståndsprövning av några få
insamlingssystem. Naturvårdsverket uppger i redovisningen av regeringsuppdraget att den planerade tillsynen så långt möjligt
kommer att fördelas jämt mellan de företag som driver insamlingssystem. (Se Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/01900/Ke
Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier.) Den händelsestyrda tillsynen kan däremot variera stort mellan insamlingssystemen. Mot bakgrund av den tekniska och miljömässiga utvecklingen
av såväl produkter som behandlingsteknik samt eventuella framtida
ändringar av lagstiftningen finns det ett stort värde i att omprövningar av insamlingssystemen sker med jämna mellanrum. Den
årliga prövningsavgiften bör slås samman med en årlig avgift för
tillsyn. Avgifterna kan då utnyttjas för att finansiera den del av
Naturvårdsverkets verksamhet som bedöms ge störst effekt. Naturvårdsverket har beräknat den årliga kostnaden för tillsyn och
prövning till 275 000 kr per insamlingssystem. Det finns inte heller
anledning att göra en annan bedömning än den som har gjorts för
avgiftssystemet för den som driver insamlingssystem enligt förordningen om producentansvar för elutrustning. Mot bakgrund av detta
föreslås en årlig fast tillsyns– och prövningsavgift om 275 000 kr
för den som driver insamlingssystem enligt förpackningsförordningen eller returpappersförordningen.
Förpackningsproducenterna
Producentkollektivet utgörs av ett stort antal företag. Tillsynen
kommer enligt redovisningen av regeringsuppdraget troligen att
riktas mot ett begränsat antal företag per år. Naturvårdsverkets
kostnad per företag bedöms bli låg i de fall tillsynen inte föranleder
någon åtgärd. Skulle tillsynen resultera i sanktionsåtgärder och
åtalsanmälan kan kostnaderna dock bli stora. Tillsynen över producenter av förpackningar kommer att avse produktkrav, krav på att
tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem och rapportering av uppgifter. Mot bakgrund av detta föreslås en årlig fast tillsynsavgift om 500 kr för förpackningsproducenterna.
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Producenter av tidningspapper och tidningar
I fråga om tidningsproducenter kommer tillsynen endast att avse
krav på att tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem
och rapportering av uppgifter. Detta innebär att behovet av tillsyn
är relativt lågt. Genom den föreslagna förändringen av definitionen
av producent minskar antalet företag som är producenter. Detta
minskar behovet av tillsyn ytterligare. Det bedöms därför inte vara
motiverat att administrera årliga tillsynsavgifter för producenterna
av tidningspapper och tidningar. Finansieringen av tillsynen bör
därför finansieras genom timbaserad tillsynsavgift. Avgiften per
timme föreslås vara 800 kr för varje hel timme handläggningstid.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Promemorians förslag: Förslaget till ändring i miljöbalken ska
träda i kraft den 1 januari 2021. Ändringarna i förpackningsförordningen och returpappersförordningen ska träda i kraft den
1 januari 2019. Bestämmelserna i den upphävda förordningen
om producenternas rapporteringsskyldighet ska gälla uppgifter
fram till och med 2018. Vid rapporteringen som ska göras 2020
för uppgifter gällande 2019 ska den nya bestämmelsen om producenternas rapportering tillämpas. Bestämmelserna gällande
tillstånd för insamlingssystem ska tillämpas första gången i fråga om
insamlingssystem som ska drivas efter utgången av december 2020.
Kravet på att insamlingssystemet ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp,
plast, glas och metall från bostadsfastigheterna (med undantag
för skrymmande sällanförpackningar) ska enligt förslaget börja
tillämpas från och med den 1 januari 2021. Detta krav innebär
till och med utgången av mars 2025 att insamlingssystemen ska
transportera bort detta avfall från minst sextio procent av alla
bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 gäller kravet
alla bostadsfastigheter med undantag för skrymmande sällanförpackningar och då sådan transport inte är skälig.
Skälen för promemorians förslag:
Dagens insamlingssystem består av producenternas återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingssystem (FNI) som tillhandahålls av avfallsentreprenörer efter avtal med enskilda fastighetsägare eller kommuner genom egna initiativ till framför allt villahushåll.
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Det bedöms vara rimligt att de som avser att driva de till-ståndspliktiga insamlingssystemen får möjlighet att bygga ut systemen.
Förtydligandet innebär att förändringar behöver göras i förhållande
till dagens system. Det ställs bland annat krav på att de tillståndspliktiga insamlingssystemen från och med den 1 januari 2021 till
och med den sista mars 2025 ska transportera bort hushållens
förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen,
(papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från minst
sextio procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april
2025 ska insamlingssystemen som huvudregel transportera bort
hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen från alla bostadsfastigheter. Mot bakgrund av detta bör aktörerna få viss tid att anpassa sig till de föreslagna förändringarna.
Enligt övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen
respektive returpappersförordningen ska vissa bestämmelser i dessa
förordningar inte tillämpas förrän vid olika tidpunkter som ännu
inte inträffat. Enligt gällande övergångsbestämmelser ska bestämmelserna om prövning av ansökan om tillstånd att driva ett insamlingssystem tillämpas första gången efter utgången av mars 2019.
Tillståndskravet och kravet på producenterna att tillhandahålla eller
ansluta sig till ett insamlingssystem med tillstånd ska tillämpas
första gången i efter utgången av mars 2020. Dessa övergångsbestämmelser ändras nu så att bestämmelserna istället ska tillämpas
första gången efter utgången av december 2020. Denna förändring
görs för att aktörerna ska få längre tid på sig att inrätta sig efter de
krav som ställs genom de förändringar som nu föreslås.
Förslaget till ändring i miljöbalken innebär en kriminalisering av
att utan tillstånd påbörja en verksamhet som kräver tillstånd för
yrkesmässig drift av insamlingssystem för förpackningsavfall eller
returpapper. Denna bestämmelse bör därför träda i kraft samtidigt
som bestämmelserna om tillståndsplikt för insamlingssystemen
träder i kraft.
Ändringarna i förpackningsförordningen och i returpappersförordningen innebär bland annat en ändring av vilka aktörer som
är producenter. Enligt övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen (punkt 12) ska bestämmelsen i den upphävda förordningen om producenternas uppgiftsskyldighet gälla för uppgifter
som avser kalenderåren fram till och med 2019. Enligt övergångsbestämmelserna till returpappersförordningen (punkt 11) ska be-
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stämmelsen i den upphävda förordningen om producenternas uppgiftsskyldighet gälla för de uppgifter som avser kalenderåren fram
till och med 2019. Rapporteringen av uppgifter görs per kalenderår.
Mot bakgrund av detta är det lämpligt att förändringen av vilka
som är producenter görs vid ett årsskifte. Därför föreslås att förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019. Detta innebär att förändringen av vilka som är producenter och skyldigheten för producenterna att lämna uppgifter till Naturvårdsverket kommer att
träda i kraft detta datum. Det är därför lämpligt att uppgifterna för
kalenderåret 2019 görs av de som varit producenter för detta år.
Punkt 13 i övergångsbestämmelserna bör därför ändras.
Denna typ av infrastruktur kräver långsiktig planering och tar
tid att bygga ut. Det finns därför skäl att inte införa kraven på servicegrad fullt ut genast utan först vid utgången av mars 2025. Detta
bör ge de tillståndspliktiga insamlingssystemen möjlighet att bygga
ut insamlingssystemen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.
Under denna tid bör innehavarna av insamlingssystemen gradvis
öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfallet respektive returpapperet. De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska
från den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025 ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt returpapper från minst
sextio procent av alla bostadsfastigheter.
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12.1

Miljöbalken

29 kap.
4§
Bestämmelserna i första stycket första punkten innebär att den
som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande
eller utan att ha gjort en anmälan eller efter att ha gjort en anmälan
påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven
tidsfrist enligt vad som anges i punkterna a–o döms till böter eller
fängelse i högst två år.
En ändring görs i första stycket första punkten n som innebär
att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 §
miljöbalken om krav på tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall ska dömas till ansvar. Bestämmelser om
tillståndsplikt för sådana insamlingssystem finns i förpackningsförordningen, returpappersförordningen och förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning. Paragrafen behandlas i avsnitt 9.1 Otillåten miljöverksamhet.

141

Författningskommentarer

12.2

Förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

7 kap.
8h§
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att den som
driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 38 § förpackningsförordningen för varje kalenderår ska betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet. Paragrafen behandlas i kapitel 10 Avgifter för
prövning och tillsyn.
8i§
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att en producent
enligt förpackningsförordningen för varje kalenderår ska betala en
avgift till Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet. Bestämmelser om vem som anses vara producent finns
i 6 § förpackningsförordningen. Paragrafen behandlas i kapitel 10
Avgifter för prövning och tillsyn.
8j§
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att den som
driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 12 § returpappersförordningen för varje kalenderår ska betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet. Paragrafen behandlas i kapitel 10 Avgifter för
prövning och tillsyn.
8k§
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att en producent
enligt returpappersförordningen efter särskilt beslut från Naturvårdsverket ska betala en avgift. Avgift ska utgå med 800 kronor

142

Författningskommentarer

för varje hel timme handläggningstid. Det anges vad som avses med
handläggningstid och att restid som vid ett och samma resetillfälle
överstiger två timmar inte ska räknas in. Det anges även att avgift
inte ska betalas för tillsyn som föranleds av obefogade klagomål.
Bestämmelser om vem som anses vara producent finns i 6 § returpappersförordningen. Paragrafen behandlas i kapitel 10 Avgifter för
prövning och tillsyn.

12.3

Avfallsförordningen (2011:927)

24 a §
Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för innehavaren av förpackningsavfall som inte är hushållsavfall att lämna
detta till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt förpackningsförordningen eller någon som samlar in förpackningsavfall
från verksamheter. En ändring görs som innebär att förpackningsavfall även kan lämnas i ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.
En sådan möjlighet finns idag genom tionde punkten i övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen och 28 § i den
upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar. Det förtydligas att förpackningsavfall ska lämnas i ett
insamlingssystem som är avsett för det förpackningsavfallet. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6 Avfallsinnehavares utsorteringskrav.
24 b §
Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för innehavaren av förpackningsavfall som är hushållsavfall att lämna detta till
ett insamlingssystem som har tillstånd enligt förpackningsförordningen eller till ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller. En ändring görs som innebär att avfallsinnehavaren inte
längre kan lämna avfallet i system för utsorterat förpackningsavfall
som kommunen tillhandahåller. Detta är en följd av att kommunen
inte längre får samla in utsorterat förpackningsavfall om det inte
görs på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Det görs
även en ändring som innebär att förpackningsavfall kan lämnas i ett
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godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. En sådan möjlighet finns
idag genom tionde punkten i övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen och 28 § i den upphävda förordningen
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar. Det förtydligas att förpackningsavfall ska lämnas i ett insamlingssystem som är
avsett för det förpackningsavfallet. Paragrafen behandlas i avsnitt
5.6 Avfallsinnehavares utsorteringskrav.
24 d §
Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten för innehavare av returpapper som är hushållsavfall att lämna det till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt returpappersförordningen
eller till ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller för
utsorterat returpapper. En ändring görs som innebär att avfallsinnehavaren inte längre kan lämna avfallet i system för utsorterat
returpapper som kommunen tillhandahåller. Detta är en följd av att
kommuner inte längre får samla in utsorterat returpapper om det
inte görs på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem.
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6 Avfallsinnehavares utsorteringskrav.
48 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från anmälningsplikten i 46 § avfallsförordningen för yrkesmässig insamling av avfall och 47 § för handlare eller mäklare. En ändring görs som innebär att den som omfattas av en anmälan enligt 57 § förpackningsförordningen eller en anmälan enligt 30 § returpappersförordningen ska undantas från anmälningskravet i avfallsförordningen. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall respektive returpapper från verksamheter.
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12.4

Förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter

11 kap.
19 §
Paragrafen är ny och innebär att miljösanktionsavgift ska betalas
vid överträdelse av bestämmelserna i förpackningsförordningen om
årlig rapportering till Naturvårdsverket av
 den som driver ett insamlingssystem (51 §)
 andra än de som har tillstånd enligt 38 § förpackningsordningen
som samlar in förpackningsavfall som uppkommit i eller i
samband med yrkesmässigverksamhet (57 a § 1 b), och
 en producent (58 c §).
Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2 Miljösanktionsavgifter.
20 §
Paragrafen är ny och innebär att miljösanktionsavgift ska betalas
vid överträdelse av bestämmelserna i returpappersförordningen om
årlig rapportering till Naturvårdsverket av
 den som driver ett insamlingssystem (25 §)
 andra än de som har tillstånd enligt 12 § returpappersförordningen som samlar in förpackningsavfall som uppkommit i eller
i samband med yrkesmässigverksamhet (30 a § 1 b), och
 en producent (31 c §).
Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2 Miljösanktionsavgifter.
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12.5

Förpackningsförordningen

1§
I paragrafen anges syftet med förordningen. En ändring görs som
innebär att syftet utökas så att det även omfattar att begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpackningar. Bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det görs
även en ändring som innebär att förpackningsavfall ska minska
genom att förpackningar endast används när det är nödvändigt.
Ändringarna avser att förtydliga genomförandet av förpackningsdirektivets artikel 1.2 och bilaga 2 första punkten. Vidare förtydligas dels ansvarsfördelningen mellan producenterna och insamlingssystemen, dels att detta ansvar avser både det operativa och
finansiella ansvaret för förpackningsavfallet. Paragrafen behandlas i
avsnitt 7.1 Förpackningsförordningens syfte förtydligas.
4b§
Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att det finns
bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial i 12–14 §§
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband
med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3 Tungmetaller i förpackningsmaterial.
4c§
Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att det finns
bestämmelser om material i kontakt med livsmedel i Europaparlamentets och rådets förordning (1935/2004) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, i kommissionens förordning (2023/2006) om god tillverkningssed när det
gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel, kommissionens förordning (10/2011) om material och
produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, livsmedelsförordningen (2006:813) och föreskrifter med-
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delade med stöd av livsmedelsförordningen och förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.6 Material i kontakt med livsmedel.
5§
Paragrafen innehåller definitioner av begrepp i förordningen. Ett
tillägg görs som innebär att begreppet serviceförpackning definieras. På grund av förändringar av begreppet producent (6 §) behövs
en definition av serviceförpackning. Paragrafen behandlas i avsnitt
6.3 Definition av serviceförpackning och att släppa ut en förpackning på den svenska marknaden. Serviceförpackningar är förpackningar som fylls vid försäljningstillfället och förpackningar för
obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring. Exempel på sådana förpackningar som fylls vid försäljningstillfället är
bärkassar, pizzakartonger och engångsmuggar. Exempel på förpackningar för obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring är äggkartonger, äggbrickor, påsar för potatis och
morötter och nätsäckar för ved.
6§
I paragrafen anges vad som avses med begreppet producent. Liksom tidigare är endast de som agerar yrkesmässigt att anse som
producenter vid tillämpning av förordningen. En ändring görs som
innebär att antalet producenter minskar. Producentbegreppet
begränsas inte till de aktörer som släpper ut förpackningar på den
svenska marknaden eller gemenskapens marknad. Begreppet
producent definieras på ett sätt för förpackningar som inte är
serviceförpackningar och på ett annat sätt för serviceförpackningar.
Vad som avses med en serviceförpackning anges i 5 §.
Andra förpackningar än serviceförpackningar kan ha två producenter. Den som fyller eller på annat sätt använder en förpackning
som inte är serviceförpackning i syfte att den ska skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara är producent och även
den som för in en förpackad vara till Sverige eller tillverkar en sådan
förpackning i Sverige är producent.
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Serviceförpackningar har endast en producent. Den som tillverkar eller för in en serviceförpackning i eller till Sverige är producent. Det innebär att de som fyller serviceförpackningarna endast
är producenter om de själva tillverkar förpackningarna i Sverige
eller för in dem till Sverige.
Definitionen innebär att förpackningar som tillverkas i ett annat
land än Sverige och förs in av någon som inte är yrkesmässig inte
har någon producent enligt denna förordning. Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1 Producentbegreppet i förpackningsförordningen.
8§
Paragrafen innehåller definitioner av begrepp i förordningen. En
ändring görs som innebär att begreppet samla in inte längre definieras i förordningen. Istället anges i 12 a § att ord och uttryck i förpackningsförordningen har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Ett tillägg görs som innebär att det anges i bestämmelsen
vad som avses med att släppa ut en förpackning på den svenska
marknaden. Att släppa ut en förpackning på marknaden innefattar
både försäljning och överlåtelse utan betalning. Att släppa ut en
förpackning kan både innebära att göra den tillgänglig för en aktör
där förpackningen kan förväntas bli avfall eller för en aktör som
kan förväntas att överlåta förpackningen till någon annan utan att
den först blir avfall. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2 Hänvisning
till definitioner i miljöbalken.
12 a §
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att ord och
uttryck som inte definieras i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Paragrafen behandlas i avsnitt
8.2 Hänvisning till definitioner i miljöbalken.
13 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om förordningens tillämpningsområde. Ändringar görs gällande vilka bestämmelser som ska
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tillämpas i fråga om flaskor och burkar som omfattas av förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt i fråga om förpackningar som på grund av sitt tidigare
eller resterande innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). För flaskorna och burkarna som omfattas av
retursystemet så undantas de bestämmelser som rör kravet på att
tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem, bestämmelserna om sådana system, bestämmelserna om insamling av förpackningsavfall från yrkesmässiga verksamheter och bestämmelserna
om märkning. För förpackningarna som på grund av sitt tidigare
eller resterande innehåll utgör farligt avfall bedöms det behövas
undantag från bestämmelserna om att producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem och bestämmelserna
om tillstånd och drift för sådana system samt bestämmelserna om
insamling av förpackningsavfall från yrkesmässiga verksamheter.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2 Förpackningsförordningens
tillämpningsområde.
33 a §
Paragrafen är ny och innehåller ett krav på att en producent ska
utnyttja de möjligheter som finns inom producentens verksamhet
att begränsa användningen av onödiga förpackningar. Paragrafen
genomför artikel 1.2 och 4 i förpackningsdirektivet. Bestämmelsen
preciserar de krav gällande förpackningar som framgår av den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 5 § miljöbalken. Bestämmelsen ska
tolkas mot bakgrund av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och
preciseringen om hållbar avfallshantering. Paragrafen behandlas i
avsnitt 7.3 Krav på att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall.
34 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om krav som ställs på producenten gällande utformning av de förpackningar som producenten
ansvarar för. I det föreslagna första stycket görs ändringar som
motiveras av förslaget till ändringar av begreppet producent i 6 §.
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En ny punkt införs i bestämmelsen som innebär att producenterna ska ansvara för att förpackningarnas volym och vikt begränsas
(första punkten). Bestämmelsen innebär ett förtydligat genomförande av förpackningsdirektivet artikel 9 och bilaga 2 första
punkten första strecksatsen.
Ändringen genom den föreslagna andra punkten innebär endast
en språklig justering av den tidigare ingressen till första stycket.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3 Krav på att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall.
35 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om när en förpackning ska anses möjlig att återanvända. De ändringar som görs är endast språkliga.
36 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om när en förpackning ska anses möjlig att återvinna. De ändringar som görs är endast språkliga.
36 § a
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att en förpackning ska anses uppfylla kraven på utformning om den uppfyller
kraven i angivna relevanta harmoniserade standarder. Bestämmelsen genomför artikel 9.2 i förpackningsdirektivet. En producent
kan uppfylla kraven på förpackningars utformning även på annat
sätt än genom jämförelse med standarder. Bestämmelsen innebär
därför inget krav på att använda de harmoniserade standarderna.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4 Harmoniserade standarder.
36 b §
Paragrafen är ny och innehåller krav på att eventuell märkning av
förpackningar ska ske i enlighet med de bestämmelser som är fastställda i kommissionens beslut 97/129/EG om fastställandet av ett
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identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar
och förpackningsavfall. Bestämmelsen innebär således inget krav på
märkning av förpackningar. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.7 Märkning av förpackningar.
37 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om att en producent ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningsavfall eller se till
att någon annan åtar sig att ta hand om de förpackningar som producenten ansvarar för när de blir avfall. En ändring görs på grund
av ändringen av begreppet producent i 6 §.
Det görs även en ändring som begränsar producentansvaret för
hantering av förpackningsavfall till att endast gälla förpackningar
som släpps ut på den svenska marknaden. Detta kan jämföras med
producenternas ansvar för förpackningars utformning där kraven
gäller oavsett vilken marknad förpackningarna släpps ut på. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Producentansvar för hantering av
förpackningsavfall.
38 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt för att driva
insamlingssystem. En ändring görs som innebär att det undantag
som funnits från tillståndsplikten för en kommun att samla in förpackningsavfall tas bort. Det kommer dock att vara möjligt för en
kommun att samla in förpackningsavfall på uppdrag av någon som
driver ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Paragrafen behandlas
i avsnitt 5.5 Kommuners insamling av förpackningsavfall och returpapper utan uppdrag tas bort.
39 §
Paragrafen motsvarar delvis den nuvarande 39 § och innehåller krav
på att ett insamlingssystem som kräver tillstånd ska vara lämpligt
och rikstäckande.

151

Författningskommentarer

Krav på att den som vill lämna förpackningsavfall till systemet
ska kunna göra det utan att betala något finns i den nuvarande 39 §.
Här föreslås endast en språklig ändring och ingen förändring i sak
är avsedd i denna del.
En ändring görs som innebär att tillstånd endast får ges om insamlingssystemet omfattar förpackningsavfall av alla material.
Detta innebär att det inte är möjligt att endast samla in t.ex. förpackningar av glas eller att exkludera vissa material från insamlingen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3 Insamling av förpackningsavfall av alla material.
39 a §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av
papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från minst
sextio procent av alla bostadsfastigheter. Detta är ett av flera krav
som ska vara uppfyllda för att ett insamlingssystem ska vara lämpligt. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i
39 § första punkten a. Med bostadsfastighet avses en fastighet där
en eller flera människor stadigvarande bor, antingen permanent
eller på semester och annan fritid (fritidshus). Kravet på transport
från bostadsfastigheter gäller inte stora förpackningar som normalt
förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar).
Exempel på sådana förpackningar är möbelförpackningar. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 Förtydligande av kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 b §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem ska ha insamlingsplatser för den del av hushållens
förpackningsavfall som inte ska samlas in enligt 39 a §, det vill säga,
skrymmande sällanförpackningar, förpackningsavfall av andra material än de som ska samlas in från bostadsfastigheterna och från
och med den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025 förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och
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metall från de bostadsfastigheter där avfallet inte samlas in från
fastigheten. Detta är ett av flera krav som ska vara uppfyllda för att
ett insamlingssystem ska anses lämpligt enligt 39 §. Bestämmelsen
motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i 39 § första punkten a. Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga för dem som vill
lämna ifrån sig förpackningsavfallet. Avsikten är att uttrycka att det
krävs en högre servicegrad jämfört med de insamlingsplatser där
det inte uttryckligen anges att insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga. Vad som anses vara lättillgängligt får avgöras efter en bedömning av förhållandena i det aktuella området. Enligt 25 § förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar ska
en producent se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för
förpackningar. I förhållande till denna servicenivå är ingen förändring i sak är avsedd. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 Förtydligande av kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 c §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem ska tillhandahålla insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Bestämmelsen
motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i 39 § första punkten c. Detta är ett av flera krav som ställs för att ett insamlingssystem ska anses lämpligt enligt 39 §. Förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet kan lämnas vid insamlingsplatserna både av de som driver verksamheten där förpackningsavfallet
uppkommer och av någon som med stöd av 57 § samlat in förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig
verksamhet. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 Förtydligande av
kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 d §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem ska ha insamlingsplatser för förpackningsavfall som är
hushållsavfall och som uppkommer i utemiljöer där normalt många
människor vistas. Det ska inte vara fråga om sådant avfall som omfattas av 39 c § det vill säga hushållsavfall som uppkommer i yrkes-
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mässig verksamhet. Jämför med 15 kap. 3 § miljöbalken där det
framgår att avfall från annan verksamhet än hushåll kan vara hushållsavfall om det är därmed jämförligt avfall. Detta är ett av flera
krav som ställs för att ett insamlingssystem ska uppfylla kravet på
att vara lämpligt som framgår av 39 §. Exempel på utemiljöer där
många människor normalt vistas är badplatser och parker. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 Förtydligande av kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 e §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem ska bedrivas så att det främjar materialutnyttjande och
effektivt bidrar till att nå målen för materialutnyttjande. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i 39 § första
stycket andra och fjärde punkten. Avsikten med ändringen är att
uttrycka en högre ambitionsnivå där insamlingen ska bedrivas så att
den främjar materialutnyttjande och att detta krav ska uppfyllas
även när målen för materialutnyttjande är uppfyllda. Detta är ett av
flera krav som ställs för att ett insamlingssystem ska uppfylla kravet på att vara lämpligt som framgår av 39 §. Paragrafen behandlas i
avsnitt 5.3 Ytterligare förslag gällande de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 f §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om flera krav som
ställs för att ett insamlingssystem ska uppfylla kravet på att vara
lämpligt i enlighet med 39 §.
Ett insamlingssystem ska ställa en säkerhet som motsvarar kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som uppfyller
kraven i förpackningsförordningen. Bestämmelsen motsvarar delvis
den nuvarande bestämmelsen i 39 § första stycket femte punkten.
En ändring görs för att skyldigheten att ställa säkerhet inte ska
begränsas till kostnaderna för att samla in och behandla förpackningsavfall utan omfatta samtliga kostnader för att bedriva verksamheten på ett sätt som uppfyller kraven i förordningen.
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Ett insamlingssystem ska samverka med andra som har tillstånd
att driva insamlingssystem om hur kostnader för hanteringen av det
förpackningsavfall som har samlats in ska fördelas. Bestämmelsen
motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 39 § första stycket sjätte
punkten.
Ett insamlingssystem ska ge producenterna möjlighet att låta
förpackningar omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar
någon producent. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 39 § första stycket sjunde punkten.
Ett insamlingssystem ska i övrigt bedriva verksamheten på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Bestämmelsen motsvarar
den nuvarande bestämmelsen i 39 § första stycket åttonde punkten.
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3 Ytterligare förslag gällande de
tillståndspliktiga insamlingssystemen.
39 g §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om vad som krävs för
att ett insamlingssystem ska anses vara rikstäckande i enlighet med
39 §. För att anses rikstäckande ska insamlingssystem samla in förpackningsavfall i varje kommun. Insamlingsplatser enligt 39 b-39 d §§,
det vill säga för hushållens förpackningsavfall som inte ska samlas
in vid bostadsfastigheter, för förpackningsavfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet och för förpackningsavfall som uppkommer i utemiljöer där normalt många människor vistas, ska geografiskt finnas där det är skäligt med hänsyn till befolkningstäthet,
verksamheters lokalisering och övriga omständigheter. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande 39 § andra stycket. Bestämmelsen
innebär att en anpassning ska göras efter lokala förhållanden i de
olika kommunerna och i olika delar av samma kommun. Avsikten
är att den som driver insamlingssystem ska få kunskap om de lokala
förhållandena genom samråden med kommunerna (41 och 54 §§).
Paragrafen behandlas i avsnitt i avsnitt 5.4 Några redaktionella
ändringar.
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46 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånden för insamlingssystemen. Ett tillägg görs som innebär att tillstånden ska vara tidsbegränsade. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.8 Tidsbegränsade tillstånd.
51 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om de uppgifter som den som
driver ett insamlingssystem ska lämna till Naturvårdsverket. En
ändring görs som innebär att den som driver ett insamlingssystem
inte längre ska lämna uppgifter om den totala mängd förpackningar
som de anslutna producenterna tillverkat eller fört in till Sverige.
Denna uppgift ska istället lämnas till Naturvårdsverket av producenterna enligt 58 c §. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2 Rapportering om de förpackningar och tidningar som släppts ut på den svenska marknaden.
57 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om insamling av förpackningsavfall från yrkesmässig verksamhet som utförs av andra än en
kommun eller den som har driver ett insamlingssystem som har
tillstånd. En ändring görs med anledning av att kommuner inte
längre får samla in förpackningsavfall utan uppdrag av ett insamlingssystem. En ändring görs även som innebär att den som samlar
in förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med en
yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till Naturvårdsverket. I
paragrafen anges vad en sådan anmälan ska innehålla och ett krav på
att den som gjort anmälan ska underrätta Naturvårdsverket om
ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats i anmälan. Med
anledning av denna ändring görs förändringar av anmälningsplikten
i avfallsförordningen. Se kommentaren till 48 § avfallsförordningen. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall och returpapper från verksamheter.
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57 a §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om krav på den som
samlar in förpackningsavfall från yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 38 §. Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande 57 §.
En ändring görs som innebär att avfallet ska hanteras på ett lämpligt sätt så att materialutnyttjande främjas. Avsikten med denna
ändring är att uttrycka en högre ambitionsnivå där insamlingen ska
bedrivas så att den främjar materialutnyttjande och att detta krav
ska uppfyllas även när de aktuella målen för materialutnyttjande är
uppfyllda. Jämför med motsvarande ändring för att ett insamlingssystem ska anses lämpliga i 39 e §. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall och
returpapper från verksamheter.
58 a §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om ett insamlingssystems ansvar att lämna information. Den som driver ett insamlingssystem ska se till att andra än hushåll får motsvarande information som avses i 58 §, det vill säga information om skyldigheten
att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall, hur sorteringen
ska gå till, tillgängliga insamlingssystem, hur verksamheterna kan
bidra till ökat materialutnyttjande och de återvinningsresultat som
sorteringen bidrar till. Bestämmelsen motsvaras av nuvarande 39 §
första stycket d.
Nya krav införs som innebär att den som driver ett insamlingssystem även ska informera hushållen om syftet med materialutnyttjande av förpackningsavfall och om möjligheten att materialutnyttja olika material. Avsikten är att informationen till hushållen
ska komplettera den information som kommunen ska lämna till
hushållen enligt 58 §. Här kan det till exempel vara fråga om nationella informationskampanjer med syfte att informera om syftet
med materialutnyttjande och möjligheten att materialutnyttja olika
material. Det kan även vara fråga om material på andra språk än
svenska.
Den som driver ett insamlingssystem ska även informera de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet om vilka
möjligheter som finns att materialutnyttja olika förpackningsmate-
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rial. Informationen till producenterna om möjligheter att materialutnyttja olika förpackningsmaterial ska lämnas för att öka producenternas möjligheter att utforma lämpliga förpackningar. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7 Krav på att den som driver ett tillståndspliktigt insamlingssystem informerar.
58 b §
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att producenter
ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Producenterna ska lämna
uppgifter om sitt namn och uppge om de omfattas av kravet på att
tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem. Det är endast de producenter som släpper ut förpackningar på den svenska
marknaden som omfattas av kravet i 37 §. Övriga producenter omfattas av kraven på förpackningarnas utformning. Om det sker förändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats ska producenten
underrätta Naturvårdsverket om de ändringarna. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1 Skyldighet för producenter att lämna uppgifter.
58 c §
Paragrafen är ny och innehåller krav på att producenter som är
fyllare av andra förpackningar än serviceförpackningar, som tillverkar serviceförpackningar i Sverige eller som för in serviceförpackningar till Sverige årligen ska rapportera till Naturvårdsverket.
Detta innebär att de producenter som tillverkar andra förpackningar än serviceförpackningar och för in sådana förpackningar till
Sverige inte omfattas av kravet på rapportering.
Rapporteringen ska innehålla uppgift om den mängd förpackningar som producenten är producent för och har släppt ut på den
svenska marknaden. Vad som avses med att släppa ut på den svenska marknaden anges i 8 §. Vad som avses med serviceförpackning
anges i 5 § d. Nu ligger skyldigheten att rapportera om mängder
förpackningar som de anslutna producenterna tillverkat eller fört in
till Sverige på den som driver insamlingssystemet som producenterna är anslutna till och reglerades i 51 §. Med anledning av denna
förändring så utgår kravet på motsvarande rapportering från bestämmelsen i 51 §. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2 Rapportering
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om de förpackningar och tidningar som släppts ut på den svenska
marknaden.
62 a §
Paragrafen är ny och innehåller upplysning om bestämmelser om
att bestämmelser om straff finns i en annan författning. Paragrafen
behandlas i avsnitt 9.1 Otillåten miljöverksamhet.
62 b §
Paragrafen är ny och innehåller upplysning om bestämmelser om
miljösanktionsavgifter i annan författning. Paragrafen behandlas i
avsnitt 9.2 Miljösanktionsavgifter.

12.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1073) om producentansvar för
förpackningar

39 a §
Paragrafen ändras på ett sätt som innebär att ett insamlingssystem
ska transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp,
papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från alla bostadsfastigheter.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte om en
sådan transport är oskälig med hänsyn till en fastighets utformning
eller belägenhet eller andra omständigheter som gör det svårt att
ordna transport från fastigheten. Exempel på situationer där det
kan vara oskäligt är i vissa äldre tätbebyggda områden där det är
svårt att hitta utrymmen för insamlingsplatser vid bostadsfastigheterna och vid svårtillgängliga bostäder på öar utan biltrafik. Om
borttransport inte sker från en bostadsfastighet ska avfallet samlas
in på en plats som med hänsyn till omständigheterna ligger så nära
bostadsfastigheten som möjligt. Vid bedömningen av vad som är
oskäligt kan jämföras med motsvarande bedömningar vid tillämp-
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ning av 15 kap. 20 § miljöbalken om kommunens ansvar att
transportera bort avfall som kommunen ansvarar för.
För kommentar paragrafens övriga delar se avsnitt 1.5.18.

12.7

Returpappersförordningen

1§
I paragrafen anges syftet med returpappersförordningen. En ändring görs som förtydligar dels ansvarsfördelningen mellan producenterna och insamlingssystemen, dels att ansvaret för att samla in
och behandla returpapper både avser det operativa och det finansiella ansvaret. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2 Returpappersförordningens syfte förtydligas.
5§
Paragrafen innehåller definitioner av tidningar och returpapper. Ett
tillägg görs som innebär att i förordningen avses med tidningspapper papper som tidningar trycks på. Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3 Producentbegreppet i returpappersförordningen.
6§
I paragrafen anges vad som avses med begreppet producent. Det är
endast de som agerar yrkesmässigt som är att anse som producenter vid tillämpning av förordningen. En ändring görs som innebär
att definitionen ändras på ett sätt som innebär att varje tidning
endast har en producent. De som trycker eller låter trycka tidningar ska inte längre anses vara producenter. De som i Sverige
tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper och de som för in
tidningar till Sverige är producenter. Vad som avses med tidningspapper anges i 5 §. Det förtydligas att det endast är de tillverkar
tidningspapper som i Sverige som omfattas av definitionen.
Begreppet för distribution inom Sverige byts mot begreppet för
att släppa ut på den svenska marknaden. Detta är en språklig
justering och ingen förändring i sak är avsedd. En definition av begreppet släppa ut på den svenska marknaden införs i 8 §.
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Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3 Producentbegreppet i returpappersförordningen.
8§
Paragrafen innehåller definitioner av olika ord i förordningen. En
ändring görs som innebär att begreppet samla in inte längre definieras i förordningen. Istället anges i 8 a § att ord och uttryck som inte
definieras i förordningen har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5 Hänvisning till definitioner i miljöbalken.
8a§
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att ord och uttryck som inte definieras i denna förordning har samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5 Hänvisning till definitioner i miljöbalken.
12 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt för att driva
insamlingssystem. En ändring görs som innebär att det undantag
som funnits från tillståndsplikten för en kommun som samlar in
returpapper tas bort. Det kommer dock vara möjligt för en kommun att samla in returpapper på uppdrag av någon som driver ett
tillståndspliktigt insamlingssystem. Paragrafen behandlas i avsnitt
5.5 Kommuners rätt att samla in förpackningsavfall och returpapper utan uppdrag tas bort.
13 §
Paragrafen motsvarar delvis den tidigare 13 § och innehåller krav på
att ett insamlingssystem som kräver tillstånd ska vara lämpligt och
rikstäckande. Även kravet på att den som vill lämna returpapper till
ett system ska kunna göra det utan att betala något finns i den
nuvarande 13 §. Här görs endast en språklig ändring och ingen
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förändring i sak är avsedd. En ändring görs som innebär att det
anges i andra paragrafer vad som krävs för att ett insamlingssystem
ska vara lämpligt och rikstäckande. Paragrafen behandlas i avsnitt
5.4 Några redaktionella ändringar.
13 a §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att vad som krävs
för att ett insamlingssystem ska uppfylla kravet på att vara lämpligt
som framgår av 13 §.
Första punkten. Ett insamlingssystem ska transportera bort hushållens returpapper från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande 13 § första
punkten a. Med bostadsfastighet avses en fastighet där en eller flera
människor stadigvarande bor, antingen permanent eller på semester
och annan fritid (fritidshus).
Andra punkten. Ett insamlingssystem ska tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser för den del av hushållens returpapper
som inte samlas in från bostadsfastigheterna. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande 13 § första punkten a. Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet. Avsikten är att uttrycka att det krävs en högre
servicegrad jämfört med de insamlingsplatser där det inte uttryckligen anges att de ska vara lättillgängliga. Vad som anses vara lättillgängligt får avgöras efter en bedömning av förhållandena i det
aktuella området. Enligt 4 § förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper ska en producent se till att ett lämpligt
insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och
andra att från hushållsavfall och annat avfall sortera ut returpapper.
I förhållande till denna servicenivå är ingen förändring i sak är
avsedd.
Tredje punkten. Ett insamlingssystem ska tillhandahålla insamlingsplatser för returpapper som uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i 13 § första punkten a och c. Förpackningsavfallet som uppkommer i yrkesmässig verksamhet kan lämnas både av de som
driver verksamheten där förpackningsavfallet uppkommer och av
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någon som med stöd av 30 § samlat in förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet.
Fjärde punkten. Ett insamlingssystem ska bedrivas så att det
främjar materialåtervinning och effektivt bidrar till att nå målen för
materialåtervinning. Bestämmelsen motsvarar delvis den nuvarande
13 § andra och fjärde punkten. Avsikten med ändringen är att
uttrycka en högre ambitionsnivå där insamlingen ska bedrivas så att
den främjar materialåtervinning och att detta krav ska uppfyllas
även i de fall de aktuella målen för materialåtervinning är uppfyllda.
Femte punkten. Ett insamlingssystem ska samverka med andra
som har tillstånd att driva insamlingssystem om hur kostnaderna
för hanteringen av det returpapper som har samlats in ska fördelas.
Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande 13 § sjätte punkten. En
ändring görs som innebär att skyldigheten att samverka utökas till
att även omfatta frågan om hur insamlingen ska bedrivas och samordnas. Avsikten med ändringen är att insamlingssystemen ska
samverka även om hur insamlingen ska bedrivas och samordnas.
Detta för att öka möjligheterna att insamlingssystem ska kunna
bedrivas på ett sätt som innebär att de kompletterar varandra.
Sjätte punkten. Ett insamlingssystem ska ställa säkerhet som
motsvarar kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som
uppfyller kraven i denna förordning. Bestämmelsen motsvarar
delvis nuvarande 13 § femte punkten. En ändring görs för att
skyldigheten att ställa säkerhet inte ska begränsas till kostnaderna
för att samla in och behandla returpapper utan omfatta samtliga
kostnader för att bedriva verksamheten på ett sätt som uppfyller
kraven i returpappersförordningen.
Sjunde punkten. Ett insamlingssystem ska ge producenterna
möjlighet att låta tidningar omfattas av systemet utan villkor som
diskriminerar någon producent. Bestämmelsen motsvarar
nuvarande 13 § sjunde punkten.
Åttonde punkten. Ett insamlingssystem ska i övrigt drivas på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Bestämmelsen motsvarar
nuvarande 13 § åttonde punkten.
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 Förtydligande av kraven på de
tillståndspliktiga insamlingssystemen och avsnitt 5.3 Ytterligare
förslag gällande de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
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13 b §
Paragrafen är nu och innehåller bestämmelser om vad som krävs för
att ett insamlingssystem ska anses vara rikstäckande. För att anses
rikstäckande ska insamlingssystem samla in returpapper i varje
kommun. Insamlingsplatser enligt 13 a § andra och tredje punkten,
det vill säga för hushållens returpapper som inte ska samlas in vid
bostadsfastigheter och för returpapper som uppkommit i yrkesmässigverket, ska geografiskt finnas där det är skäligt med hänsyn
till befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga omständigheter. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande 13 § andra
stycket. Bestämmelsen innebär att en anpassning ska göras efter
lokala förhållanden i de olika kommunerna och i olika delar av
samma kommun. Avsikten är att den som driver insamlingssystem
ska få kunskap om de lokala förhållandena genom samråden med
kommunerna. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4 Några redaktionella ändringar.
20 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånden för insamlingssystemen. Ett tillägg görs som innebär att tillstånden ska vara tidsbegränsade. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.8 Tidsbegränsade tillstånd.
25 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om de uppgifter som den som
driver ett insamlingssystem årligen ska lämna till Naturvårdsverket.
En ändring görs som innebär att den som driver ett insamlingssystem inte längre ska lämna uppgifter om den totala mängd tidningar som de producenter som är anslutna till insamlingssystemet
har tryckt eller fört in till Sverige. Motsvarande uppgifter ska i
stället lämnas till Naturvårdsverket av producenterna enligt 31 b §.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2 Rapportering om de förpackningar och tidningar som släppts ut på den svenska marknaden.
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30 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om insamling av returpapper
från yrkesmässig verksamhet som utförs av andra än en kommun
eller den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd. En
ändring görs med anledning av att kommuner inte längre får samla
in returpapper utan uppdrag av ett insamlingssystem. (Se ändring i
12 §.) Ytterligare en ändring görs som innebär att den som samlar
in returpapper som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig
verksamhet ska anmäla detta till Naturvårdsverket. I paragrafen anges vad en sådan anmälan ska innehålla och ett krav på att den som
gjort anmälan ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i
fråga om de uppgifter som har lämnats i anmälan. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall och returpapper från verksamheter.
30 a §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om krav på den som
samlar in returpapper från yrkesmässig verksamhet utan tillstånd
enligt 12 §. Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande 30 §. En ändring görs som innebär att returpapperet ska hanteras på ett lämpligt
sätt så att materialåtervinning främjas. Avsikten med denna ändring
är att uttrycka en högre ambitionsnivå och att detta krav ska
uppfyllas även i de fall de aktuella målen för materialåtervinning är
uppfyllda. Jämför med motsvarande ändring för att insamlingssystem ska anses lämpliga i 13 a § fjärde punkten. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4 Anmälningsplikt för insamling av förpackningsavfall och returpapper från verksamheter.
31 a §
Ett insamlingssystem ska se till att andra än hushåll får motsvarande information som avses i 31 §, det vill säga information om skyldigheten att sortera ut returpapper från annat avfall, hur sorteringen ska gå till, tillgängliga insamlingssystem, hur verksamheterna kan bidra till ökad materialåtervinning och de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Bestämmelsen motsvaras av nuva-
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rande 13 § första punkten d. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7 Krav
på att den som driver ett tillståndspliktigt insamlingssystem informerar.
31 b §
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om producenternas
skyldighet att rapportera till Naturvårdsverket. Producenterna ska
lämna uppgifter om sitt namn med kontaktuppgifter och personeller organisationsnummer. Om det sker förändringar i fråga om de
uppgifter som har lämnats ska producenten underrätta Naturvårdsverket om ändringarna. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1 Skyldighet för producenter att lämna uppgifter.
31 c §
Paragrafen är ny och innehåller krav på att producenterna årligen
ska rapportera till Naturvårdsverket om den mängd tidningspapper
och den mängd tidningar som producenten är producent för enligt
6 § och har släppt ut på den svenska marknaden under det närmast
föregående kalenderåret. Vad som avses med att släppa ut på den
svenska marknaden anges i 8 §. I den nuvarande förordningen
ligger motsvarande rapporteringsskyldighet på den som driver insamlingssystemet och regleras i 25 §. Paragrafen behandlas i avsnitt
8.2 Rapportering om de förpackningar och tidningar som släppts ut
på den svenska marknaden.
34 a §
Paragrafen är ny och innehåller upplysning om bestämmelser om
att bestämmelser om straff finns i en annan författning. Paragrafen
behandlas i avsnitt 9.1 Otillåten miljöverksamhet.
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34 b §
Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att bestämmelser
om straff finns i en annan författning. Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2 Miljösanktionsavgifter.

12.8

Förslag till ändring om förordningen
(2014:1074) om producentansvar för
returpapper

13 a § (som träder i kraft den 1 april 2025)
Paragrafen ändras på ett sätt som innebär att ett insamlingssystem
ska transportera bort hushållens returpapper från alla bostadsfastigheter.
Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte om en sådan transport är oskälig med hänsyn till en fastighets utformning
eller belägenhet eller andra omständigheter som gör det svårt att
ordna transport från fastigheten. Exempel på situationer där det
kan vara oskäligt är i vissa äldre tätbebyggda områden där det är
svårt att hitta utrymmen för insamlingsplatser vid bostadsfastigheterna och vid svårtillgängliga bostäder på öar utan biltrafik. Om
borttransport inte sker från en bostadsfastighet ska avfallet samlas
in på en plats som med hänsyn till omständigheterna ligger så nära
bostadsfastigheten som möjligt. Vid bedömningen av vad som är
oskäligt kan jämföras med motsvarande bedömningar vid tillämpning av 15 kap. 20 § miljöbalken om kommunens ansvar att transportera bort avfall som kommunen ansvarar för.
För kommentar av paragrafens övriga delar se avsnitt 1.7.8.
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13.1

Utveckling av producentansvaret för
förpackningar respektive returpapper

I promemorian föreslås olika ändringar i syfte att förtydliga producentansvaret för förpackningar respektive returpapper utifrån de
förändringar som beslutades i förpackningsförordningen respektive
returpappersförordningen i augusti 2014 samt för att förtydliga
krav som finns i EU:s förpackningsdirektiv. Avsikten är vidare att
komplettera förordningarna med bestämmelser om straff, miljösanktionsavgifter och avgifter för prövning och tillsyn. Genom
dessa förändringar förbättras möjligheterna att bedriva tillsyn över
området i enlighet med det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket fick i samband med besluten om nya förordningar.
Förslaget innebär i huvudsak att
 definitionerna av begreppet producent ändras i båda förordningarna,
 producenterna av förpackningar och tidningar ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn och kontaktuppgifter med
mera,
 skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd
förpackningar, tidningar och tidningspapper som producenterna
satt på den svenska marknaden flyttas från den som driver insamlingssystemet till producenterna,
 producenternas ansvar för förpackningarnas utformning tydliggörs,
 förpackningar ska anses uppfylla förpackningsförordningens
krav på utformning om de uppfyller kriterierna i relevanta harmoniserade standarder,
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 det införs upplysningsbestämmelser i förpackningsförordningen
om att det finns bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial och bestämmelser om material i kontakt med livsmedel,
 det införs en bestämmelse som upplyser om att det finns bestämmelser om märkning av material i förpackningar,
 det införs ett krav på att tillstånd till insamlingssystem ska vara
tidsbegränsade i båda förordningarna,
 det införs förtydliganden avseende vad som avses med lämpligt
insamlingssystem i båda förordningarna,
 det införs krav i förpackningsförordningen på att insamlingssystemen ska lämna information till hushåll och producenter,
 producentansvaret för insamling renodlas genom att bestämmelsen om kommunernas egna insamlingssystem tas bort i båda
förordningarna,
 ett avgiftssystem införs som ska finansiera Naturvårdsverkets
tillståndsprövning, operativa tillsyn och tillsynsvägledning,
 hänvisning görs till definitioner i miljöbalken,
 det införs sanktionsbestämmelser kopplade till förordningarna,
 det görs ändringar i utsorteringskraven,
 en anmälningsplikt införs för de som samlar in förpackningsavfall eller returpapper från verksamheter utan tillstånd,
 syftesparagrafen utvecklas i båda förordningarna,
 en definition av serviceförpackning föreslås,
 en definition av släppa ut en förpackning respektive en tidning
på den svenska marknaden föreslås,
 kravet på ekonomisk säkerhet vidgas för de tillståndspliktiga
insamlingssystemen i båda förordningarna,
 en definition av tidningspapper föreslås.
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13.2

Beskrivning av alternativa lösningar

Ett alternativ till att skärpa kraven på producentansvaren är att låta
kommunerna ta över ansvaret för insamling eller insamling och behandling av avfallet. Frågan om att låta kommunerna ta över ansvaret har utretts vid flera tillfällen (se kap. 3). Mot bakgrund av
det tillkännagivande som riksdagen lämnat till regeringen om att
producentansvaret ska kvarstå (se avsnitt 3.4), bedöms inte att
detta är en genomförbar lösning.

13.3

Effekter om någon förändring inte kommer till
stånd

Om producentbegreppet inte förändras kommer antalet producenter enligt förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen att vara betydligt större vilket skulle försvåra tillsynen. Det skulle även innebära att producenterna har ansvar för krav
som de har begränsad möjlighet att uppfylla.
Om producenterna inte får skyldighet att lämna uppgifter till
Naturvårdsverket om att de är verksamma som producenter så
kommer Naturvårdsverket inte veta vilka som är producenter vid
en angiven tidpunkt. Naturvårdsverket skulle då endast få denna
information en gång per år. Detta skulle minska möjligheten att
bedriva en effektiv tillsyn.
Om skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den
mängd förpackningar och tidningar som producenterna satt på
marknaden inte flyttas från den som driver insamlingssystemet till
producenterna innebär det att de tillståndspliktiga insamlingssystemen behåller detta ansvar. Det är producenterna som har kunskap
om mängden förpackningar, tidningar och tidningspapper som de
har släppt ut på den svenska marknaden. Eftersom ett tillståndspliktigt insamlingssystem kan ha ett stort antal producenter anslutna till sig så behöver systemen få in uppgifter från samtliga
anslutna producenter. Om skyldigheterna att rapportera inte flyttas
så kommer Naturvårdsverket inte ha möjlighet att förelägga enskilda producenter om att rapportera in uppgifter. Det bedöms leda
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till minskade möjligheter att få in uppgifter från alla producenter.
Det skulle innebära en sämre statistik.
Om förtydligandena av kraven på förpackningars utformning
inte införs finns en risk att EU-kommissionen kommer att kritisera
Sverige för bristande genomförande av EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall.
Hänvisningen till de harmoniserande standarderna i förpackningsdirektivet bedöms innebära ett förbättrat genomförande av
förpackningsdirektivet. Det bedöms även underlätta tillsynen och
göra kraven i förordningen mer förutsägbara för producenterna. En
effekt av att inte göra denna förändring är risk för kritik från
kommissionen och sämre förutsättningar för Naturvårdsverket och
producenterna.
En effekt av att upplysningsbestämmelserna inte införs är att
risken att dessa bestämmelser förbises kvarstår.
Om kravet på att tillstånden ska vara tidsbegränsade inte införs
så har Naturvårdsverket möjlighet att meddela tillstånd utan tidsbegränsning. Systemet med omprövning bedöms vara mer tidskrävande och det finns en risk för att tillstånd inte skulle omprövas
i tillräcklig utsträckning. Det innebär en ökad risk för att tillstånd
blir inaktuella antingen på grund av förändringar i samhället eller
förändringar gällande målsättningarna med insamling och behandling.
Om förtydligandet av vad som ska krävas av de tillståndspliktiga
insamlingssystemen för att de ska bedömas vara lämpliga inte görs i
förordningarna kommer denna bedömning göras av Naturvårdsverket i samband med prövningen av ansökan om tillstånd att bedriva ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Detta innebär ett
mindre förutsägbart system och riskerar att innebära en sämre
servicegrad för vissa medborgare.
Om producentansvaret för insamling inte renodlas genom att
bestämmelsen om kommunernas egna insamlingssystem tas bort,
kommer det även i fortsättningen vara ett delat ansvar för hanteringen av förpackningsavfall och returpapper, vilket i sin tur innebär att den styreffekt som var avsikten med producentansvarets
införande begränsas.
Om avgiftssystemet för prövning och tillsyn inte införs
kommer dessa uppgifter behöva finansieras via skattesystemet i
stället för av de berörda aktörerna och om tillsynsmyndigheten inte
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får tillräckliga resurser så kommer möjligheten att bedriva en tillräcklig tillsyn minska.
Om en anmälningsplikt inte införs för de som samlar in förpackningsavfall eller returpapper från verksamheter utan tillstånd
kommer Naturvårdsverket inte få kännedom om deras verksamhet.
Det innebär att Naturvårdsverket inte kommer att kunna kontrollera om dessa verksamheter rapporterar in uppgifter. Det skulle
innebära risk för en sämre statistik. Statistiken behövs för att
kunna rapportera till EU-kommissionen enligt krav i förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet.
Om sanktionsbestämmelserna inte införs kommer tillsynsmyndigheten ha färre verktyg i sitt arbete med tillsynen. Detta
innebär sämre möjlighet att nå syftet med förordningarna. Sanktionsbestämmelsernas preventiva effekt skulle utebli.
Om det inte införs förtydliganden avseende kraven på information i förpackningsförordningen kommer de tillstånds-pliktiga
insamlingssystemen inte behöva informera hushåll eller producenter om möjligheten att återvinna förpackningar av olika förpackningsmaterial eller om syftet med materialutnyttjande av förpackningsavfall. Detta innebär risk för en lägre insamlingsgrad och
sämre materialval.
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13.4

Aktörer som berörs av förslagen

Aktör
Producenter av förpackningar
Producenter av tidningar
Naturvårdsverket
Aktörer som driver
insamlingssystem
med tillstånd
Hushåll
Verksamheter

Antal aktörer
50 000–100 000
cirka 9 000
1
0

cirka 4,3 miljoner

Fastighetsägare
Kommuner
Allmänna domstolar
Mark- och miljödomstolar

290
48 tingsrätter,
6 hovrätter
5 mark- och miljödomstolar och Markoch miljööverdomstolen

Kommentar
Företag
Företag
Tillsynsmyndighet
Företag

Fysiska personer
Företag och myndigheter
Fysiska och juridiska personer
Tillsynsmyndigheter

Antalet producenter av tidningar väldigt svårt att uppskatta. Se
Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning –
Slutredovisning av regeringsuppdrag M2014/01900/Ke.
13.4.1

Producenter av förpackningar

Förändringen av producentbegreppet medför att antalet producenter minskar. Producenterna är idag mellan 50 000 och 100 000. (Se
Naturvårdsverkets
slutredovisning
av
regeringsuppdrag
M2014/01900/Ke, Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning s. 71.) Det ska
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enligt förslaget endast finnas en producent per serviceförpackning
och två producenter för de flesta andra förpackningar. Förändringen av producentbegreppet innebär att det blir tydligare vilket
ansvar det medför att vara producent, vilket bedöms vara en fördel
för producenterna. För de företag som omfattas av den nu gällande
definitionen men inte av den föreslagna innebär förslaget formellt
sett lättnader eftersom de inte längre kommer att ha ansvar enligt
förordningen. I många fall innebär förslaget dock ingen skillnad i
praktiken eftersom flera företag med den nuvarande tillämpningen
inte tar ansvar för att uppfylla skyldigheterna i förpackningsförordningen.
Kravet på att producenter ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om att de är producenter och meddela om någon förändring
sker av de uppgifter som lämnats bedöms medföra en begränsad
arbetsinsats.
Kravet på att lämna uppgifter om den mängd förpackningar som
en producent är producent för och har släppt ut på den svenska
marknaden bedöms innebära en begränsad arbetsinsats. Enligt det
nuvarande kravet i förordningen ska dessa uppgifter lämnas av det
tillståndspliktiga insamlingssystemet. För att insamlingssystemet
ska kunna lämna dessa uppgifter behöver producenterna lämna
dem till insamlingssystemen. Förslaget bedöms av den anledningen
inte innebära någon förändring av producenternas arbetsinsats.
Eftersom bestämmelserna om rapportering av den mängd förpackningar som satts på den svenska marknaden inte har trätt ikraft så
innebär förslaget ingen förändring för producenterna i förhållande
till de regler som tillämpas idag. Kravet innebär inte att producenterna själva behöver lämna uppgiften utan det kommer att vara
möjlighet att låta insamlingssystemet lämna uppgifterna på uppdrag
av producenterna. Förslaget syftar till att få så bra uppgifter som
möjligt om mängd förpackningar som släpps ut på marknaden.
Genom förslaget skapas förutsättningar att i högre utsträckning
möjliggöra att komma åt s.k. free-riders som inte är anslutna till
något tillståndspliktigt insamlingssystem. Genom att lägga ansvaret
på den enskilde producenten möjliggör det för tillsynsmyndigheten
att ställa krav som det tillståndspliktiga insamlingssystemet inte har
möjlighet till.
Genom de förändringar som föreslås angående förpackningarnas
utformning så förtydligas producenternas skyldighet att förebygga
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förpackningsavfall både genom att undvika onödiga förpackningar
och genom att minska volymen och vikten på förpackningar.
Denna skyldighet åligger redan producenterna och förändringen
innebär endast ett förtydligande. Många producenter arbetar redan
med att minimera förpackningsavfallet. Arbetet kan innebära en
kostnad för producenterna på kort sikt. I ett längre perspektiv kan
detta dock leda till lägre kostnader både vid tillverkning och vid
insamling och behandling av förpackningsavfallet.
Hänvisningen till standarderna innebär att det blir tydligare
vilka krav som ställs på förpackningarnas utformning. Detta bedöms vara en fördel för producenterna. En nackdel är det inte går
att ta del av standarderna kostnadsfritt. Bestämmelsen innebär
dock inget krav på att använda standarderna. De producenter som
vill uppfylla kraven på annat sätt kommer även fortsättningsvis ha
möjlighet att göra det.
Hänvisningen till bestämmelserna om material i kontakt med
livsmedel, om märkning av förpackningar och om tungmetaller i
förpackningar syftar till att upplysa producenterna om att dessa bestämmelser finns. Bestämmelserna innebär inget nytt krav.
Förslaget på avgiftssystem bygger på full kostnadstäckning. För
förpackningsproducenterna bedöms behovet av tillsyn öka eftersom tillsyn inte bedrivits i tillräcklig omfattning tidigare. För varje
enskild producent av förpackningar innebär förslaget en årlig kostnad på 500 kronor. En del av dessa företag är små, men även för en
liten verksamhet bedöms inte avgifter på den här nivån vara ett hot
mot företagens lönsamhet. Kostnaden hos företagen för själva
administrationen av avgiften bedöms vara försumbar då det handlar
om en transaktion per år.
Avsikten är att bestämmelserna om miljösanktionsavgifter ska
ha ett preventivt syfte. Det innebär att bestämmelserna inte medför
några konsekvenser för producenterna så länge bestämmelserna
efterlevs. Storleken på de föreslagna miljösanktionsavgifterna har
baserats på att det ofta är mindre företag som drabbas. De föreslagna förändringarna kan få en positiv effekt på konkurrensförhållandena om de bidrar till att fler företag efterlever förordningens
krav. Bedömningen görs utifrån att det tidigare inte har funnits
någon möjlighet att utöva tillsyn. Med nuvarande förslag förutses
att det kommer att finnas en drivkraft att i större utsträckning följa
de krav som bestämmelserna innebär.
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13.4.2

Producenter av tidningar och tidningspapper

Förslaget innebär att antalet producenter begränsas med några
tusental. För de företag som inte längre är producenter innebär förslaget formellt sett en lättnad. I och med att insamlingen idag finansieras av de tre stora papperstillverkarna är emellertid de ekonomiska konsekvenserna försumbara. För företag som samlar in returpapper och fråntas den rätten kan den föreslagna ändringen
innebära negativa ekonomiska konsekvenser. Några sådana företag
har dock inte identifierats. (Se Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar,
returpapper och elutrustning – Slutredovisning av regeringsuppdrag M2014/01900/Ke.) För de företag som omfattas av den föreslagna definitionen innebär förslaget ingen förändring eftersom de
redan idag omfattas av producentansvaret. Insamlingen och materialåtervinningen av returpapper är idag lönsam. Om lönsamheten i
att samla in och materialåtervinna returpapper skulle sjunka kraftigt
så innebär förändringen att färre producenter delar på eventuell
kostnad för insamlingen.
Kravet på att producenter ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om att de är producenter bedöms medföra en begränsad
arbetsinsats. Målet för materialåtervinning av tidningar är 75 procent. Naturvårdsverket anger att målet inte kan följas upp eftersom
mängden tidningar som sätts på den svenska marknaden inte
rapporteras in på grund av konkurrensskäl (Sveriges återvinning av
förpackningar och tidningar – Uppföljning av producentansvar för
förpackningar och tidningar 2016, Naturvårdsverket). Enligt
Papperskretsen materialåtervinns över 90 procent av de tidningar
som sätts på marknaden (www.papperskretsen.se/du-som-vill-vetamer). Vad den exakta materialåtervinningsnivån egentligen är finns
det idag ingen information om.
Eftersom bestämmelserna om insamlingssystemens rapportering
av den mängd tidningar som satts på den svenska marknaden inte
har trätt ikraft så innebär förslaget ingen förändring för tidningsproducenterna. Tvärtom så är det producenterna som idag är skyldiga att göra rapporteringen. Rapporteringen av dessa uppgifter
bedöms innebära en begränsad arbetsinsats. Kravet innebär inte att
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producenterna själva behöver lämna uppgiften utan det kommer att
vara möjlighet att låta insamlingssystemet lämna uppgifterna på
uppdrag av producenterna. Om förändringen inte genomförs så
kommer skyldigheten att rapportera dessa uppgifter att ligga på insamlingssystemet och producenterna kommer då att behöva rapportera in uppgifter till insamlingssystemet.
Förslaget på avgiftssystem bygger på full kostnadstäckning. För
tidningsproducenterna bedöms behovet av tillsyn vara lågt eftersom returpappersförordningen inte omfattar krav på tidningars utformning. I de fall tillsyn bedrivs innebär förslaget en avgift om
800 kr för varje hel timmes handläggningstid. Mot bakgrund av det
låga tillsynsbehovet bedöms införandet av avgift få begränsade konsekvenser. Kostnaden hos företagen för själva administrationen av
avgiften bedöms vara försumbar då det bara handlar om en transaktion per tillsynstillfälle och antalet tillsynsfällen bedöms bli få
under förutsättning att producenterna uppfyller förordningens
krav. Avsikten är att bestämmelserna om miljösanktionsavgifter
ska ha ett preventivt syfte. Det innebär att bestämmelserna inte
medför några konsekvenser för producenterna så länge bestämmelserna efterlevs. Storleken på de föreslagna miljösanktionsavgifterna
har baserats på att det ofta är mindre företag som drabbas. De
föreslagna förändringarna kan få en positiv effekt på konkurrensförhållandena om de bidrar till att fler företag efterlever förordningens krav.
13.4.3

Aktörer som driver insamlingssystem med tillstånd

Kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem enligt förpackningsförordningen respektive returpappersförordningen infördes genom förändringar i förordningarna 2014. Enligt övergångsbestämmelserna har dessa bestämmelser ännu inte trätt i kraft. Det
finns därför idag inga aktörer som har tillstånd att driva insamlingssystem.
I 2014 års förordningar infördes vissa förtydliganden om vad
som skulle krävas av insamlingssystemet för att tillstånd skulle ges.
Vissa väsentliga delar utelämnades dock i dåvarande förordningar
på grund av att underlag saknades i dessa delar.
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2014 infördes krav på att ett system för att vara lämpligt och
rikstäckande bland annat skulle tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser. Bedömningen av vad som skulle motsvara denna skrivning skulle med dessa förordningar göras av Naturvårdsverket som
prövningsmyndighet. Förslaget i promemorian förtydligar vad som
krävs för att ett insamlingssystem ska vara lämpligt. Det kan dock
antas att bedömningen av vad som ska anses vara ett lämpligt
system skulle vara ungefär densamma, oavsett om förtydligandena
införs i förordningarna. Eftersom systemet med tillståndspliktiga
insamlingssystem inte tillämpats går det inte att bedöma vilka kostnadskonsekvenser som dessa förtydliganden för med sig eftersom
det inte går att förutse vilka krav Naturvårdsverket skulle ha ställt
utan dessa förtydliganden. Kraven på vad som krävs för att ett insamlingssystem ska vara lämpligt bör tydliggöras i förordningarna.
Det kan dock antas att bedömningen av vad som ska anses som ett
lämpligt system skulle vara ungefär densamma, oavsett om förtydligandena införs i förordningarna eller inte.
Avfall Sverige har låtit beräkna kostnader för kommunal insamling av mat- och restavfall, förpackningsavfall och returpapper för
olika typer av insamlingslösningar i åtta pilotkommuner. Pilotkommunerna valdes ut för att spegla kommuner med olika förutsättningar. (Se Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska
kommuner, Avfall Sverige, Rapport 2016:29.) De kostnader som
presenterades i rapporten bygger på en delvis generaliserad beräkningsmodell. Inför val av systemlösning i en kommun bör därför
beräkningar göras utifrån förhållanden som är specifika för den enskilda kommunen. Resultatet av beräkningarna visar i korthet
följande:
 Skillnaderna i kostnader per hushåll mellan olika typer av insamlingslösningar är små, med variationer på nivån ±10 procent för
flertalet av pilotkommunerna. Vilket system som är billigast
respektive dyrast varierar mellan kommunerna.
 Kostnadsskillnaderna är relativt stora mellan de olika kommunerna. Kostnaderna ligger för de flesta kommunerna i grova
drag i intervallet 1 200–2 000 kr per hushåll och år men i något
fall är kostnaden högre (upp till 3 500 kr). Generellt är kostnaden per hushåll högre i befolkningsmässigt små kommuner än i
stora.
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 I genomsnitt ligger insamlingskostnaderna för förpackningsavfall och returpapper i de flesta kommuner mellan 2 500 kr och
7 500 kr per ton. Kostnadsskillnaderna per ton för respektive
materialslag är stora eller mycket stora och varierar mellan kommunerna. Små utsorterade mängder av vissa fraktioner bidrar till
höga tonkostnader.
 De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom
vid insamling i olikfärgade påsar från både villor och lägenheter
där kostnaderna för optisk sortering för flera av pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande kostnader är:
 Kärlkostnader, vid insamling i fyrfackskärl.
 Påskostnader, vid insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering.
 Kostnader för återvinningsstationer, särskilt för insamlings-lösningar utan FNI.
 Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än kostnader och
intäkter tillmätas stor vikt vid val av insamlingslösning, till
exempel kvalitet och mängd utsorterat avfall, miljö, användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens
tekniska begränsningar.
FTI:s insamlings- och återvinningssystem kostar varje år cirka en
miljard kronor (http://www.ftiab.se/194.html). Därutöver tillkommer kostnader för dagens system för hantering av förpackningsavfall och returpapper som finansieras av hushållen genom särskilda
avgifter till kommunen för fastighetsnära insamling vid villahushåll
respektive av fastighetsägare till flerbostadshus till insamlingsentreprenörer som arbetar på uppdrag av FTI. Det går inte att uppskatta
hur stora dessa kostnader är idag eftersom det ser olika ut i olika
kommuner och olika i olika delar av samma kommun. Vidare regleras kostnaden för den fastighetsnära insamlingen vid flerbostadshus
genom civilrättsliga avtal mellan fastighetsägare och insamlingsentreprenörerna och det går inte att få någon samlad bild av hur
stora kostnader som dessa fastighetsägare har. Uppskattningsvis
finns det mer än 50 000 civilrättsliga avtal med fastighetskunder.
(Se Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering
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SOU 2012:56, s. 152.) Utöver detta tillkommer också kostnader
för insamling och hantering av förpackningsavfall och returpapper
som hamnar i restavfallet.
Dagens kostnader för hanteringen av förpackningsavfallet finansieras genom förpackningsavgifter där producenterna betalar dels
en fast avgift och därutöver en rörlig förpackningsavgift. Den fasta
avgiften var 1500 kronor år 2015. Den senare baseras på förpackningarnas vikt samt om det är ett hushåll eller en verksamhet som
är slutkund till den förpackade varan (FTI årsberättelse 2015).
Enligt uppgifter till Miljö- och energidepartementet anger FTI att
de svenska förpacknings-avgifterna är relativt låga i förhållande till
hur det ser ut i exempelvis Norge, Tyskland, Österrike, Belgien
och Holland (M2012/02143/Ke).
Naturvårdsverket har, baserat på Profu (2013), beräknat att
materialåtervinningen från hushållen skulle kunna öka med 60 000
ton till år 2020 genom en kraftigt utbyggd infrastruktur för fastighetsnära insamling. Beräkningarna bygger på att 98 procent av befolkningen får tillgång till fastighetsnära insamling för villor och
flerbostadshus. Två procent av befolkningen som är bosatta i glesbebyggda områden exkluderas. Profu (2013) bedömer att merkostnaden för att ersätta återvinningsstationer med fastighetsnära
insamling är 1 600 kronor per ton ökad mängd insamlat material.
Kostnaden varierar dock stort beroende på geografiska förutsättningar. (Se Redovisning av utredningen om insamlingen av förpackningsavfall (M2015:A), dnr M2016/00921/Ke.)
Naturvårdsverket konstaterar att de merkostnader som en ökad
servicenivå medför framförallt beror på ökade insamlingskostnader
på grund av fler hämtningsställen men även dyrare kärl, andra
insamlingsfordon och större tidsåtgång för tömning av kärl medför
ökade kostnader. Tack vare att hushållen sorterar mer förpackningar och tidningar genom FNI minskar restavfallet och därmed
kostnaderna för att hämta detta. En ökad servicenivå medför även
att behovet av återvinningsstationer försvinner vilket innebär att
kostnaderna för containers, tömningar, personal etc. försvinner.
Den totala kostnaden för att göra insamlingssystemen mer lättillgängliga så att det blir lättare för hushåll att lämna sitt sorterade
avfall har beräknats enligt Naturvårdsverket till ca 97 mnkr/år.
Kostnaderna består i insamlingskostnader, kärl, andra fordon och
ökad tid för insamling samt hushållens tid. Precis som ovan ingår i
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denna kostnad även kostnadsförändringar till följd av att en mindre
mängd avfall går till förbränning. Den beräknade kostnaden är en
nettokostnad för den merkostnad som uppstår till följd av att det
befintliga avfallshanteringssystemet ersätts med mer tillgängliga
system. Det innebär att även minskade kostnader till följd av att
t.ex. behovet av återvinningsstationer minskar. Även ersättningar
för det insamlade materialet är medräknade i denna kostnad. Kostnaden för insamling baseras på kostnader för fastighetsnära insamling vilket medför att den totala kostnaden troligen är överskattad.
För en utförligare redovisning av åtgärden och vad som ingår i
kostnadsberäkningen se Naturvårdsverkets rapport. I kostnaden
har inte kostnader för utrymmen i de hushåll som idag inte sorterar
sitt avfall inkluderats. Inte heller kostnader för utrymmen i flerfamiljshus där hushållen kan lämna sitt sorterade avfall har inkluderats. Det har inte varit möjligt att finna uppskattningar för dessa
kostnader, men kan vara en betydande kostnad som utgörs av investeringskostnaden för att bygga ett sådant utrymme samt
kostnader för att underhålla detta utrymme. För vissa fastigheter
kan detta innebära att utrymmen där det idag bedrivs kommersiell
verksamhet istället måste användas för hantering av avfall. I dessa
fall tillkommer även förlorade hyresintäkter för fastighetsägarna.
Enligt uppgifter från Avfall Sverige så uppgick volymerna förpackningsavfall och returpapper i hushållens restavfall till 712 760 ton år
2016 (Svensk Avfallshantering 2017), vilket skulle kunna indikera
att det kan handla om betydligt större volymer avfall som skulle
kunna sorteras ut från restavfallet och användas som en resurs än
vad Profu kom fram till i sin rapport. Hur mycket den fastighetsnära insamlingen kommer att kosta är också beroende på hur de
tillståndspliktiga insamlingssystemen väljer att utforma insamlingen. Genom att på förordningsnivå förtydliga vilka krav som
gäller för att få tillstånd bedöms förutsättningarna förbättras för
den som avser att söka tillstånd för ett insamlingssystem genom att
i ett tidigt skede kunna utarbeta ett förslag på system som är så
rationellt och kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som det
uppfyller kraven. Eftersom kraven i stor utsträckning kommer att
vara likvärdiga för producentansvarsfraktionerna som för hushållens restavfall, kan det möjliggöra samordningsvinster mellan
insamlingssystemen. Med nuvarande förslag så begränsas kostna-
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derna av att det föreslås ett gradvist införande av kravet på transport av förpackningsavfall och returpapper från bostadsfastigheter.
Kravet på servicenivå ställer stora krav på samverkan mellan de
som driver insamlingssystemen. Krav på att ett system ska samla in
förpackningsavfall av alla material kan förväntas leda till att få
aktörer ansöker om tillstånd till insamlingssystem. Detta kan vara
en fördel eftersom kravet på servicenivå ställer stora krav på samverkan mellan de som driver insamlingssystemen. Uppskattningsvis
bedöms att det kommer att vara mellan 2 och tio aktörer som
kommer att ansöka om tillstånd. På konkurrensutsatta marknader
kan få aktörer anses vara negativt för att stimulera en kostnadseffektiv tjänst. De tillståndspliktiga insamlingssystemen har i uppgift att leverera ett system enligt de krav som förordningarna ställer
upp och sannolikt kommer de att finansiera detta genom avgifter
på de förpackningar eller tidningar och tidningspapper som säljs.
Det bedöms rimligt att detta i sig ska vara ett incitament för de
tillståndspliktiga insamlingssystemen att utforma kostnadseffektiva
system, varför det inte behöver vara negativt med få aktörer som
driver insamlingssystemen.
Det nuvarande förslaget innebär ett krav på att tillstånden ska
vara tidsbegränsade och att tillstånd för insamling av förpackningsavfall ska omfatta alla material. Det bedöms vara en fördel för de
som söker tillstånd att det tydligt anges i förordningen att tillståndet för insamling ska omfatta förpackningsavfall av samtliga
material eftersom detta tidigare var otydligt. Producentansvaret för
förpackningar gäller dock även i dag förpackningar av samtliga
material.
Det förslag som innebär att skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd förpackningar, tidningar och tidningspapper som producenterna satt på marknaden flyttas från den
som driver insamlingssystemet till producenterna, bedöms innebära
en lättnad för den som driver insamlingssystemet. Det är dock
möjligt för de som driver insamlingssystemen genom avtal med
producenterna att åta sig uppgiften att rapportera till Naturvårdsverket.
Genom att begreppen av producent föreslås ändras så att det
bara finns en producent för en förpackning respektive för en tidning/tidningspapper, bedöms antalet producenter minska. Det be-
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döms underlätta den administrativa hanteringen för de som driver
de tillståndspliktiga insamlingssystemen.
Det bedöms vara den aktör som ansvarar för avfallshanteringen
som har störst kunskap om vilka material som är att föredra ur ett
återvinningsperspektiv. Kostnaderna för att informera om detta
bedöms på sikt vara lägre än de intäkter som detta ska kunna
generera i form av återvinningsbart avfall som uppnås genom materialval vid utformning av förpackningarna respektive vid ett aktivt
val från konsumenten av en miljömässig förpackning. Vissa materialbolag har redan idag nationella informationskampanjer som
riktar sig till hushåll och tar fram information om olika förpackningsmaterial som kan användas av producenter.
Behovet av att finansiera Naturvårdsverkets prövning och tillsyn
förutsågs redan när förordningarna beslutades 2014. I samband
med beslutet om förordningarna gav regeringen därför i uppdrag
till Naturvårdsverket att lämna förslag på ett sådant system. Eftersom det ännu inte finns några aktörer som har tillstånd att driva
insamlingssystem har någon tillsyn inte bedrivits mot dessa. Förslaget om att införa ett avgiftssystem för att finansiera Naturvårdsverkets prövning och tillsyn innebär att de som får tillstånd att driva insamlingssystem kommer att få betala en avgift om 275 000 kr
per år till Naturvårdsverket. Avgiften är beräknad med utgångspunkten att Naturvårdsverkets kostnader ska täckas. Insamlingssystemens kostnad för administration av avgiften är försumbar då
det handlar om en transaktion per år.
Avsikten är att de föreslagna sanktionsbestämmelserna ska ha
ett preventivt syfte. Det innebär att bestämmelserna inte medför
några konsekvenser för de aktörer som driver insamlingssystemen
så länge bestämmelserna i förordningarna efterlevs. De föreslagna
förändringarna kan få en positiv effekt på konkurrensförhållandena
om de bidrar till att fler företag efterlever förordningens krav.
De kostnader som de tillståndspliktiga insamlingssystemen
kommer att ha bedöms kunna finansieras via avgifter från de producenter som är anslutna till systemet. Dessa avgifter regleras via
avtal mellan det tillståndspliktiga insamlingssystemet och producenten. Dessa avgifter bör dock, precis som dagens materialbolag
gör, kunna utformas på ett sätt som främjar giftfria och resurseffektiva kretslopp. Avgifterna för producenter av förpackningar
kan utformas på ett sätt som innebär att lägre avgift sätts för de
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producenter som släpper ut förpackningar av material som är
lämplig och billiga att materialutnyttja.
Det föreslås en förändring som innebär att den som driver ett
insamlingssystem enligt förpackningsförordningen ska informera
hushållen om syftet med materialutnyttjande av förpackningsavfall
och om möjligheten att materialutnyttja olika material, och informera de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet
om vilka möjligheter som finns att materialutnyttja olika förpackningsmaterial. Förslagen syftar till att främja en miljömässig
hantering av det förpackningsavfall som uppstår genom att låta den
som driver insamlingssystemet ge hushåll och producenter kunskap
om vilka material som är att föredra ur ett återvinningsperspektiv.
Denna typ av infrastruktur kräver långsiktig planering och tar tid
att bygga ut. Det finns därför skäl att inte införa kraven på servicegrad fullt ut på en gång utan först vid utgången av mars 2025. Detta
bör ge de tillståndspliktiga insamlingssystemen möjlighet att bygga
ut insamlingssystemen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.
Under denna tid bör innehavarna av insamlingssystemen gradvis
öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfallet respektive returpapperet. De tillståndspliktiga insamlingssystemen ska
från den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025 ska
transportera bort hushållens förpackningsavfall av papp, papper,
kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt returpapper från
minst sextio procent av alla bostadsfastigheter.
13.4.4

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tillsynsansvar för förpacknings- respektive
returpappersförordningen med undantag för frågor om hur den
lokala hanteringen av avfall uppfyller kraven i förordningen. Förändringen av producentbegreppet i förpackningsförordningen
innebär att det endast finns en producent per förpackning. Detta
innebär att antalet producenter blir färre och att det blir tydligare
vilket ansvar som åvilar producenterna. Dessa förändringar bedöms
öka möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn och att administrera tillsynen.
Förändringen av producentbegreppet i returpappersförordningen innebär att det endast finns en producent per tidning eller tid-
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ningspapper. Detta underlättar Naturvårdsverkets tillsyn eftersom
det blir färre producenter och tydligare vilka producenter som
omfattas av begreppet. Behovet av att bedriva tillsyn över producenterna enligt returpappersförordningen är dock begränsat eftersom det inte finns några bestämmelser om tidningars utformning.
Hänvisningen till standarderna i förpackningsförordningen
innebär att det blir enklare att bedriva tillsyn över förpackningarnas
utformning. Detta bedöms vara en fördel för tillsynsmyndigheten.
Genom de förändringar som föreslås angående förpackningarnas
utformning så får Naturvårdsverket större möjlighet att genom tillsynen verka för att förpackningsavfall förebyggs. Naturvårdsverket
kan även verka för detta genom tillsynsvägledning.
Förslaget att tillämpa timbaserad tillsynsavgift för producenter
enligt returpappersförordningen innebär en viss ökning av Naturvårdsverkets administration i jämförelse med nuvarande situation
där tillsynen är skattefinansierad. Administrationen skulle dock
öka ännu mer om en årlig avgift togs ut av alla producenter, varför
samma lösning för returpapper som för förpackningar inte har
valts. Kostnaderna för att administrera avgiftssystemet är framför
allt kopplade till tillsynsavgifterna för producenter. I och med att
administrationskostnaden inkluderas i tillsynsavgiften, det vill säga
finansieras av producenterna, innebär det emellertid ingen kostnad
för Naturvårdsverket, sett över tid. I uppbyggnadsskedet av en
utökad tillsynsorganisation och systemstöd för avgiftsuttag kan
dock kostnaderna komma att överstiga avgiftsintäkterna. Detta är
dock av begränsad omfattning och av övergående natur och ska inte
föranleda krav på ytterligare resurser.
De föreslagna sanktionsbestämmelserna innebär att Naturvårdsverket får fler tillsynsverktyg att använda i den löpande tillsynen. I
de flesta fall är det tillsynsarbetet som leder fram till att en överträdelse konstateras som är mest tids- och resurskrävande och inte
beslutet om miljösanktionsavgift. Naturvårdsverket har som tillsynsmyndighet skyldighet att åtalsanmäla överträdelser av bestämmelser om det finns misstanke om brott. Det bör beaktas att
bevisbördan är omvänd vid beslut om miljösanktionsavgift, vilket
innebär att det ställs högre krav på Naturvårdsverkets utredning.
En miljösanktionsavgift är dock tänkt att ha en preventiv, effekt
och ska förhoppningsvis leda till en högre grad av regelefterlevnad.
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13.4.5

Kommunerna

Med förslaget förtydligas kraven på hur insamlingssystemet för
förpackningsavfall och returpapper ska utformas av de tillståndspliktiga insamlingssystemen. Utformningen av insamlingssystemet
ska föregås av förberedande samråd med kommunerna i enlighet
med tidigare beslutade bestämmelser. Med nuvarande förslag
underlättas dessa förberedande samråd av att det tydligt framgår
vilken servicegrad som ska gälla avseende insamlingen.
Bedömningen är att de tillståndspliktiga insamlingssystemen
kommer att använda sig av en rad olika entreprenörer, både privata
och kommunala, för att uppfylla kraven på insamling och behandling i förordningarna. De kommuner som har intresse av att verka
som entreprenör åt ett tillståndspliktigt insamlingssystem, kommer
att kunna förhandla om de förutsättningar som ska gälla för ett
sådant entreprenörsavtal. Med nuvarande förslag underlättas dessa
förhandlingar av att det tydligt framgår vilken servicegrad som ska
gälla avseende insamlingen. I dag anger FTI att bolaget har avtal
med 12 kommuner och 26 kommunala bolag som utför fastighetsnära insamling åt FTI. (http://fni.nu/anslutna-entreprenorer/)
Även TMR har avtal med kommuner och kommunala bolag.
(https://www.tmr.se/news/nya-samarbeten-kring-insamling-ochatervinning/)
Dagens förordningar om producentansvar för förpackningar
(2014:1073) respektive returpapper (2014:1074) innehåller krav på
att insamlingssystemen ska undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för insamling och vidta andra åtgärder. Kommunerna
bedöms ha ett stort intresse av att samarbeta med de tillståndspliktiga insamlingssystemen för att bygga ut insamlingssystemen i
enlighet med de krav som föreslås i promemorian. Detta eftersom
det bedöms leda till kraftigt minskade mängder av restavfallet som
kommunen ansvarar för. I den mån de tillståndspliktiga insamlingssystemen behöver använda kommunens mark för uppbyggnad av
insamlingssystemet så har kommunerna möjlighet att begära ersättning för detta. Det handlar då också ofta om att det krävs bygglov
för den typen av infrastruktur.

187

Konsekvenser

Förslaget att ta bort kommunens rätt att tillhandahålla egna insamlingssystem för förpackningsavfall innebär att en kommun som
har infört ett sådant system inte längre kommer att kunna samla in
förpackningsavfall utan att ha ett entreprenörsavtal med ett tillståndspliktigt insamlingssystem. För närvarande är det enligt uppgift inte någon kommun som har ett eget insamlingssystem utan
avtal med något av materialbolagen FTI eller TMR. Mot bakgrund
av detta bedöms förslaget inte påverka kommunernas situation.
Om någon kommun skulle ha ett eget insamlingssystem som enbart finansieras av kommunens renhållningsavgift, så skulle förslaget innebära att hushållen skulle få en fastighetsnära insamling utan
att behöva betala denna renhållningsavgift, eftersom kostnaderna i
stället ska tas av det tillståndspliktiga insamlingssystemet.
Kommunerna har enligt 26 kap. 3 § miljöbalken tillsyn över
avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken med undantag för det
tillsynsansvar som ligger på Naturvårdsverket enligt 2 kap. 24 §
miljötillsynsförordningen (2011:13). Detta innebär att kommunerna har ansvar för tillsynen i fråga om hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i förordningarna. Som tillsynsmyndighet har kommunerna skyldighet att åtalsanmäla överträdelser. Miljösanktionsavgifterna ska dock endast beslutas av Naturvårdsverket. Kommunerna kan även begära samråd med den som driver ett insamlingssystem under driften av ett insamlingssystem gällande hur systemet
organiseras och drivs, hur systemet samordnas med andra insamlingssystem och kommunens renhållningsskyldighet samt andra
väsentliga frågor som rör systemet.
När det gäller de finansiella konsekvenserna för kommunerna så
bedöms förslaget inte medföra några ökade kostnader för kommunerna. Tvärtom så bör det vara en fördel för kommuner och
kommunala bolag att kraven på servicegrad tydliggörs om dessa
aktörer är intresserade av att vara entreprenörer åt de tillståndspliktiga insamlingssystemen. Förslagen bedöms inte heller innebära
någon inskränkning i det kommunala självstyret.
13.4.6

Hushåll

Mer lättillgängliga insamlingssystem för förpackningsavfall och
returpapper och bättre information förväntas medföra att hushållen
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lättare kan lämna det utsorterade avfallet till insamling. I den utsträckning hushållen på grund av avstånd till återvinningsstationer
idag inte har möjlighet att dagligen lämna det utsorterade avfallet så
innebär förslaget att behovet av utrymme för utsortering av förpackningsavfall och returpapper inne i bostaden minskar. I och
med att insamlingen blir mer lättillgänglig antas hushållens transporter för att lämna utsorterat avfall försvinna helt och hållet för
den huvudsakliga delen av förpackningsavfallet och returpapperet,
medan det fortfarande kan förväntas en del transporter för de
skrymmande sällanförpackningarna och för förpackningsavfall av
mindre vanliga material. Detta innebär förutom en förenkling för
hushållen också en tydlig tidsbesparing.
Informationskampanjer och den förbättrade servicen är de
främsta verktygen för att sänka hushållens alternativkostnader för
tid spenderad på källsortering. Även om många hushåll uppges vara
relativt motiverade att källsortera så värderas tid spenderad på källsortering i genomsnitt som en kostnad snarare än en nytta för hushållen, enligt de studier som har undersökt detta. IVL Svenska miljöinstitutet (2010) har baserat på Ekvall m.fl. (2001) beräknat hushållens kostnad för tid spenderad på källsortering till cirka 9–66 kronor
per timme, beroende på i vilken utsträckning alternativet till källsortering antas vara avlönat arbete eller fritid.
De hushåll som idag betalar extra för att få en fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall och returpapper kommer inte
längre att behöva betala detta till insamlingsentreprenörerna eller
genom renhållningsavgiften. Kostnaderna som de tillståndspliktiga
systemen får för detta kommer sannolikt tas ut av producenterna
som därefter med stor sannolikhet finansierar detta genom att lägga
på en avgift på förpackningarna respektive tidningarna. I slutändan
kommer detta därmed att finansieras genom att de som konsumerar förpackningar och tidningar får betala en höjd kostnad på
dessa. Förslaget innebär dock att hela kostnaden läggs på förpackningsavgiften eller kostnaden för tidningen. Det innebär att hushållen inte kommer att behöva betala kostnaden två gånger vilket är
fallet för en del hushåll idag. Dessa avgifter kommer sannolikt att
höjas med de nya förslagen. I sammanhanget bör dock påpekas att
vissa material har ett positivt värde och förslaget bör innebära att
mer avfall sorteras ut. Förändringen kommer att innebära att mer
utsorterat förpackningsavfall och returpapper samlas in. För de av-
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fall som har ett positivt värde så kan värdet av materialet användas
för att finansiera en del av kostnaden för den höjda servicegraden.
FTI uppger att det idag är cirka 35 procent av hushållen (motsvarande 1,6 miljoner hushåll) som har fastighetsnära insamling. Av
dessa är det cirka 50 procent av hushåll boende i flerbostadshus och
cirka fem procent av villahushållen som har tillgång till fastighetsnära insamling.
13.4.7

Fastighetsägare

Med förslaget kommer det att krävas att de tillståndspliktiga insamlingssystemen utvecklar mer lättillgängliga insamlingslösningar
och för de vanligast förekommande förpacknings-materialen och
för tidningar transporterar bort förpackningsavfall och returpapper
från bostadsfastigheterna (se avsnitt 5.2). Enligt FTI har ungefär
50 % av flerbostadshusen i dag en fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna. Merparten av den fastighetsnära insamlingen har byggts ut i flerbostadshus av olika entreprenörer som
har avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB).
Med systemet med tillståndspliktiga insamlingssystem som beslutades 2014 är det den som har tillstånd att driva ett insamlingssystem som har ansvar att tillhandahålla ett insamlingssystem enligt
de krav som uppfyller kriterierna om vad som bedöms vara lämpligt
och rikstäckande.
Fastighetsägarna har en nyckelroll i omställningen till en fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. Vid
övergången till det nya systemet bedöms det rimligt att de som
avser att driva systemet har kontakt med de entreprenörer som idag
har avtal med fastighetsägare om fastighetsnära insamling eller med
fastighetsägarna direkt. Idag finansierar fastighetsägaren en del av
den service som den fastighetsnära insamlingen utgör. Med det nya
systemet är det dock det tillståndspliktiga insamlingssystemet som
ska finansiera insamlingssystemet. Huvuddelen av fastighetsägarna
kommer sannolikt se positivt på att få borttransport utan kostnad
av sitt förpackningsavfall vid bostadsfastighet. Dock är tillhandahållande av utrymmen, kärl och kärlrengöring, information till
hyresgäster uppgifter och kostnader som även framöver kommer
ligga på fastighetsägarna. Med den fastighetsnära insamlingen be-
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döms dock volymerna av restavfallet att minska proportionerligt
med utsorteringen av förpackningsavfall och returpapper, vilket i
sin tur skapar möjligheter för att ersätta behållare för detta med insamlingskärl för producentansvarsfraktionerna. Utöver frågor
kring avfallsutrymmen kan det finnas andra aspekter som följer av
förslaget beroende på hur utsorteringen sker, såsom t.ex. nedskräpning. Sammanfattningsvis bedöms att de fastighetsägare som i dag
har avtal om fastighetsnära insamling med en entreprenör med
förslaget får denna tjänst utan att behöva betala för den. De fastighetsägare som inte har fastighetsnära insamling bedöms få bättre
möjligheter att sortera ut sitt förpackningsavfall och sitt returpapper vilket med stor sannolikhet kommer att leda till mindre
restavfall. Detta kan i sin tur leda till lägre renhållsavgifter för dessa
fastighetsägare.
13.4.8

Verksamheter där förpackningsavfall och returpapper
uppkommer

Förslaget bedöms inte ha några effekter på de verksamheter där
förpackningsavfall eller returpapper uppkommer. Verksamheterna
har enligt förordningarna från 2014 möjlighet att välja mellan att
lämna sitt förpackningsavfall och returpapper till tillståndspliktiga
insamlingssystem eller till en annan aktör. I denna del sker ingen
ändring.
13.4.9

Avfallsentreprenörer

De föreslagna kraven på de tillståndspliktiga insamlingssystemen
att transportera bort förpackningsavfall respektive returpapper från
bostadsfastigheterna samt att därutöver tillhandahålla lättillgängliga
insamlingsplatser för övrigt förpackningsavfall från hushållen och
dessutom samla in förpackningsavfall som uppstår i utemiljöer där
många människor vistas kommer sannolikt innebära att de tillståndspliktiga insamlingssystemen har ett behov av nya insamlingsoch behandlingslösningar för hanteringen av avfallet. Detta bedöms
skapa stora möjligheter för både privata och kommunala avfallsentreprenörer att sluta entreprenörsavtal med de tillståndspliktiga
insamlingssystemen. Det bedöms kunna stimulera och främja ut-
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vecklingen av sysselsättning, ny teknik och nya innovationer på
avfallsområdet som också har bäring på samhällsplanering, infrastruktur och energilösningar. I vilken utsträckning detta kommer
att ske är dock svårt att uppskatta. Samtidigt bedöms att det ekonomiska incitamentet att hitta rationella och kostnadseffektiva
insamlingslösningar bör vara relativt stort för de tillståndspliktiga
insamlingssystemen. Om mer utsorterat avfall samlas in ökar behovet av anläggningar för materialåtervinning.
Avfallsentreprenörer som idag erbjuder särskilda tjänster för
insamling av förpackningsavfall och returpapper kommer sannolikt
att spela en viktig roll som entreprenörer åt de tillståndspliktiga
insamlingssystemen.
Avfallsentreprenörer som avser att samla in förpackningsavfall
respektive returpapper som har uppstått i yrkesmässig verksamhet
kommer att behöva anmäla sig till Naturvårdsverket. Förslaget
innebär dock att motsvarande lättnad görs gällande anmälningsplikten i avfallsförordningen. Mot bakgrund av detta bedöms förslaget inte innebära några negativa konsekvenser för dessa företag.
Förslagen syftar generellt till att främja en ökad utsortering av
förpackningsavfall och returpapper för att möjliggöra att mer
förpackningsavfall och returpapper kan materialutnyttjas respektive
materialåtervinnas. Att mängden utsorterat förpackningsavfall och
returpapper ökar kommer att skapa möjligheter för näringslivet att
investera i nya behandlingsanläggningar vilket kan bidra till ökad
sysselsättning.
13.4.10 Domstolar
För mark- och miljödomstolar är det en fördel att det förtydligas
vilka krav som ställs för att verksamheter ska tillåtas när domstolarna prövar överklagade beslut om tillstånd till insamlingssystem. Det kommer troligen endast att vara ett fåtal aktörer som
ansöker om tillstånd att driva insamlingssystem vilket innebär att
antalet överklagade ansökningar kan förväntas bli lågt. Här kan
jämföras med ansökan om tillstånd att driva insamlingssystem
enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning där tillståndsplikten infördes efter utgången av september
2015. Det är hittills två aktörer som har ansökt om tillstånd och
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inget beslut har överklagats. Bedömningen är att antalet sökanden
kommer att ligga på en liknande nivå vid tillämpning av förpacknings- respektive returpappersförordningen.
Det blir även lättare att bedöma mål om överklagade beslut om
tillsyn när kraven i förordningen förtydligas. Antalet mål som
kommer att överklagas till mark- och miljödomstolen bedöms vara
relativt få. De beslut som troligen kommer att överklagas i störst
utsträckning är beslut om miljösanktionsavgifter. En uppskattning
är att det kan vara mellan 10 och 20 beslut per år som överklagas
för respektive förordning. Målen om miljösanktionsavgifter är i de
flesta fall av relativt enkel karaktär.
Bedömningen är att de föreslagna förändringarna inte kommer
att medföra några förändringar av betydelse för mark- och miljödomstolarnas arbetsbelastning.
Straffbestämmelsen i 29 kap. 4 § miljöbalken första stycket
första punkten n gällande insamling av elektriska och elektroniska
produkter utan tillstånd trädde i kraft den 1 augusti 2017 och har
ännu inte tillämpats. Bedömningen är att den föreslagna ändringen
inte kommer att leda till fler än några enstaka åtal per år. Bedömningen är att de föreslagna förändringarna kommer att leda till
mycket begränsade förändringar för de allmänna domstolarnas
arbetsbelastning. Sammantaget gör regeringen alltså bedömningen
att domstolarna endast kommer att påverkas i begränsad utsträckning och att eventuella merkostnader kan hanteras inom befintliga
ekonomiska ramar.

13.5

Fördelningseffekter

Förslaget innebär att Naturvårdsverkets kostnader för prövning
och tillsyn enligt aktuella producentansvarsförordningar omfördelas från staten till producenter och tillståndsprövade insamlingssystem. Finansieringen omfördelas från skattekollektivet till att belasta de aktörer som omfattas av producentansvaret.
Producenternas ökade kostnader kan i förlängningen antas övergå till konsumentledet. Detta innebär i praktiken att kostnaderna
omfördelas från skattekollektivet till konsumenter av vissa produkter.
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13.6

Miljömässiga konsekvenser

Den samhällsekonomiska nyttan av att öka materialutnyttjandet av
förpackningsavfallet och materialåtervinningen av returpapperet
består i den miljöpåverkan som kan undvikas både genom ett förbättrat resursutnyttjande och genom att inte behöva använda nya
jungfruliga råvaror. Miljöpåverkan består bland annat av minskade
växthusgasutsläpp, minskad försurning, minskad övergödning,
minskade utsläpp av NOx, samt minskad bildning av fotooxidanter. IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett underlag
som visar på nuvarande och framtida potentiella klimatvinster med
ökad materialåtervinning och återanvändning för ett antal olika
avfallsflöden i olika scenarier (IVL-rapport U 5585 Beräkning av
klimatvinster med återanvändning och återvinning, 2018). När det
gäller förpackningar så konstateras att återvinning av pappersförpackningar leder till höga potentiella klimatvinster, följt av plast
exkl. PET och därefter glas och PET. För papper och glas är det
främst möjligheten att producera material från återvunnen råvara
som ger vinsten, för plastförpackningar är det till stor del också att
förbränning av plastavfallet kan undvikas som ger en klimatvinst.
För tidningspapper beror klimatvinsterna enligt IVL huvudsakligen
på att nyproduktion av papper från jungfrulig råvara kan undvikas.
Om nyproduktion av fiber och papper kan undvikas är det relativt
troligt att klimatvinsten kan ske i Sverige eftersom pappersproduktion till stor del är inhemsk.
Behovet att öka materialutnyttjandet från avfall är en viktig
beståndsdel i EU-kommissionens handlingsplan om en cirkulär
ekonomi och av de höjda återvinningsmålen i både ramdirektivet
om avfall och i förpackningsdirektivet (se avsnitt 3.6). Förslaget
innebär även ökat fokus på avfallsförebyggande gällande förpackningsavfall genom att det förtydligas att onödiga förpackningar inte
ska användas och att producenterna har ansvar för att förpackningarnas volym och vikt begränsas.
Såväl Naturvårdsverket som Avfall Sverige har gjort bedömningen att den fastighetsnära insamlingen behöver öka för att uppnå materialåtervinningsmålen efter år 2020. Även FTI förespråkar
en utbyggd fastighetsnära insamling för att uppnå en högre mate-
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rialåtervinningsgrad och har som mål att 50 procent av hushållen
ska vara anslutna till fastighetsnära insamling 2020. FTI har uppgett
att en utbyggnad i den omfattningen är vad som krävs för att återvinningsmålen som gäller från 2020 ska uppnås, enligt FTI:s interna
beräkningar. Redovisning av utredningen om insamlingen av förpackningsavfall (M2015:A), dnr M2016/00921/Ke) En studie gjord
av Kretsloppskontoret i Göteborg visar att fastighetsnära insamling
vid villor (fyrfackskärl) ger större insamlingsmängder för alla fraktioner än genomsnittet i Sverige. Fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus ger större insamlingsmängder för alla fraktioner förutom glas och plastförpackningar. (Göteborgs Stad Kretslopp,
2012). Flera studier visar dessutom hög kvalitet på det insamlade
materialet när fastighetsnära insamling införs (Miljö- och avfallsbyrån 2016, Profu 2014, Göteborgs stad 2012). Se Redovisning av
utredningen om insamlingen av förpackningsavfall (M2015:A), dnr
M2016/00921/Ke.
Naturvårdsverket har, baserat på Profu (2013), beräknat att materialåtervinningen från hushållen skulle kunna öka med 60 000 ton
till år 2020 genom en kraftigt utbyggd infrastruktur för fastighetsnära insamling. Beräkningarna bygger på att 98 procent av befolkningen får tillgång till fastighetsnära insamling för villor och
flerbostadshus. Två procent av befolkningen som är bosatta i glesbebyggda områden exkluderas. Utsläppen av växthusgaser förväntas minska med i genomsnitt 91 kton CO2-ekv/år då materialåtervinningen ökar till följd av en ökad servicenivå för insamling av förpackningar och tidningar. I redovisningen har inte kvantifierats hur
stora miljövinsterna är avseende minskad användning av nyråvara,
minskade utsläpp av övergödande ämnen, minskade utsläpp av försurande ämnen, minskad bildning av fotooxidanter eller minskad
energianvändning.
Enligt uppgifter från Avfall Sverige så uppgick volymerna förpackningsavfall och returpapper i hushållens restavfall till 712 760 ton
år 2016 (Svensk Avfallshantering 2017), vilket skulle kunna indikera att det kan handla om betydligt större volymer avfall som
skulle kunna sorteras ut från restavfallet än vad Profu kom fram till
i sin rapport.
I de fall dagens förpackningsavfall och returpapper lämnas vid
återvinningsstationer genom transport med bil bedöms utsläppen
från dessa transporter minska. Däremot kommer en del av dessa
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miljövinster att ätas upp av ökade transporter av sopbilar. Dessa
bilar drivs dock i allt större grad av biogas eller andra miljödrivmedel, vilket är en fördel gentemot personbilar som i högre utsträckning är bensindrivna. Miljönyttan med materialåtervinning
inom det svenska systemet har studerats genom livscykelanalyser
av Ambell m.fl. (2010), Profu (2011) samt Profu (2013). Miljönyttan av att ta till vara resurser i avfall är större än den miljöpåverkan som sker vid insamling, transport och behandling. Ambell
m.fl. (2010) finner att det finns stora miljövinster med ökad materialåtervinning av framförallt plastavfall samt pappers- och returpappavfall. De positiva miljöeffekterna av ökad materialåtervinning
och minskad förbränning överstiger dessutom vida de negativa
miljöeffekterna av eventuellt ökade transporter enligt exempelvis
Ambell m.fl. (2010) och Hunhammar (1999), vilket dock inte bör
tas som argument för att miljöbelastningen från transporter ska
negligeras. (Redovisning av utredningen om insamlingen av
förpackningsavfall (M2015:A), dnr M2016/00921/Ke.)
En stor del av dagens återvinningsstationer bedöms försvinna,
vilket kommer att medföra att eventuella problem med nedskräpning och buller vid tömningar i stor utsträckning försvinner på
dessa platser. Till viss del kan det dock innebära att dessa problem
kan flyttas närmare bostadsfastigheterna. Denna fråga är dock viktig att förhålla sig till i samband med planering och utbyggnad av
insamlingssystemet. I det fall återvinningsstationer tas bort, kan
det även innebära att mark frigörs. Förslaget med ökade krav på
insamling av förpackningsavfall i utemiljöer där många människor
vistas bedöms kunna bidra till minskad nedskräpning i naturen. Av
det avfall som finns i haven kommer 80 procent från land och merparten av detta är plastförpackningar och andra föremål av plast. På
tio-i topplistan för mätningar för sex stränder 2016 återfinns
plastpåsar, godis- och glasspapper samt snabbmatsförpackningar
och kartonger och kartongfragment. (Se Skräprapporten 2017, En
rapport från Håll Sverige Rent om nedskräpning i Sverige.)
Ökad tillsyn över förpackningars utformning kommer att driva
på producenterna i arbetet med att ta fram mer resurssnåla och
miljövänliga förpackningar och att förpackningar endast används
när det är nödvändigt.
Tanken med föreslagna sanktionsbestämmelser är att de ska
fylla ett preventivt syfte, och därmed förebygga överträdelser av
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aktuella bestämmelser. Sammantaget bör förslagen kunna antas
innebära positiva effekter för miljön.

13.7

Inre marknaden

Förslagen bedöms inte utgöra hinder för den gränsöverskridande
handeln med varor eller avfall eller för de tjänster som är förknippade med dessa.
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Sammanfattning

Planområdet utgörs av del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1 och ägs av
Prästlönetillgångar i Visby stift. Området ligger söder om Visby och Visborg i norra
delen av Västerhejde, i närhet av väg 562 och omfattar ca 1,6 ha. Området är inte
tidigare planlagt.
Detaljplanens syfte är att tillskapa 9 fastigheter för bostadsändamål. Regionen är inte
huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata och natur.
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen, d.v.s. utbyggnad av gata, VA,
fastighetsbildning m.m.
VA löses med enskild anläggning inom planområdet. Vid provpumpning har
kapacitet och kvalitet på vattnet funnits vara tillräcklig. Eftersom området ligger
inom sekundärt vattenskyddsområde ska toalettspillvattnet leds till sluten tank,
antingen inom respektive fastighet alternativt gemensam tank för flera fastigheter.
BDT-vattnet ska ledas till en gemensam infiltrationsanläggning.
Ledningsdragning för el- och fiber samordnas med utbyggnad av VA-nätet.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom planområdet. För att underlätta infiltration
av dagvatten ska lokalgata och stigar ska inte asfalteras. Körbanebredden på
lokalgatan ska vara 4 meter. Möjlighet att ordna parkering för minst två bilar ska
finnas på den egna fastigheten.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter vilka tillsammans med lokalgatan
och de befintliga gångstigarna ger möjlighet att röra sig genom området.
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För gatan, naturmarken och VA-anläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas
vilken ska förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. För vägsamfälligheten
ska även fem fastigheter som inte ligger inom planområdet ingå.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas innan
antagande av detaljplanen. I avtalet regleras bl.a. utbyggnad och standard för
lokalgata, VA och naturmark. Säkerhet i form av en bankgaranti ska för
exploateringens säkerställande lämnas till regionen innan undertecknande av
exploateringsavtalet. Säkerheten ska motsvara de ungefärliga kostnaderna för
utbyggnad av områdets infrastruktur, fastighetsbildning mm vilket uppskattas till ca
1 800 000 kronor.

Bedömning

Området ligger inom vattenskyddsområde men för långt från befintliga regionala
VA-ledningar för att anslutning till det regionala VA-nätet ska vara möjligt. För att
säkra ett bra ledningsnät för framtida bruk bör ledningarna utföras enligt Teknisk
handbok VA, Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VAsystem (http://www.gotland.se/76035). Detta bör stå i genomförandebeskrivningen
och regleras i exploateringsavtal.
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Sammanfattning
På rubricerad fastighet planeras tomter för byggnation samt en vattentäkt och avloppsanläggning. Med
anledning av detta arbetsföretag har Arendus utfört en arkeologisk utredning. Den har inneburit en initial
genomgång av äldre kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, följt av en
fältinventering och sökschakt inom det område som utifrån fältinventeringen bedömdes kunna hysa ovan
jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom fastigheten.
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Bakgrund
Denna rapport redovisar resultatet från den arkeologiska utredning som utförts på fastigheten Västerhejde
Annex 1:1 inför planerade tomter för byggnation samt vattentäkt och avloppsanläggning.
Målsättning och metod
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet men väster och söder om finns två fyndplatser och
en delvis rekonstruerad domarring. Utredningens syfte har varit att genom kart- och arkivstudier,
fältinventering samt sökschaktning fastställa om några fornlämningar berörs av det planerade
arbetsföretaget. Resultatet ska utgöra ett fullgott underlag för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta antikvariska åtgärder.
Eftersom sökschaktningen skett i skogsmark så utfördes den med en mindre maskin men utrustad med
planskopa och rotortilt. Schakten grävdes med ca 1,5 meters bredd och till ca 0,35-0,55 meters djup vilket
betydde ned till steril sand, d v s förbi eventuell kulturlagernivå. Efter grävningen så återställdes samtliga
schakt. Schakt och inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats och mätts in med handhållen gps. Kartor
och mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Fig 1. Utredningsområdet är markerat med orange linje. Registrerade fornlämningar markerade med respektive
nummer. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är en del av den s.k Sandhedsskogen strax söder om Visby med en storlek på ca 1,6
ha och som utgörs av skogsmark beväxt nästan uteslutande med tall. Området är bitvis ganska kuperat och
ligger på mellan 55-60 meters höjd över havet med den högra nivån i den östra delen. Jordarten består av
postglacial sand med inslag av moränlera.

5

Ett större nu övergivet sand/grustag har funnits strax norr om utredningsområdet och dess södra del går in
över gränsen (se fig 4). En tydlig ås går i nord-sydlig riktning i den östra delen av området. På denna ås finns
ett antal registrerade gravar men de närmaste är belägna ca 350 meter längre norrut.
Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Ca 80 meter söderut ligger RAÄ
Västerhejde 5:1 som utgörs av en domarring med en diameter på ca 7,5 meter och som enligt Fornsök
delvis ska ha restaurerats med nya stenar. På andra sidan väg 562 finns RAÄ Västerhejde 90:1, en fyndplats för
en silverskatt, de s.k. Gåshagenfynden som gjordes mellan 1869 och 1899. Vid denna tid fanns en
hospitalslägenhet på platsen med namnet Gåshagen. Fynden bestod bland annat av bysantinska och tyska
men i huvudsak av arabiska silvermynt, men också armbyglar, ringar och råmaterial i silver. Intill vägen strax
norrut finns RAÄ Västerhejde 91:1, en milstolpe av sandsten.
Genomförande
Fältinventeringen
De högsta delarna finns i den östra delen norr om skogsvägen, marken sluttar sedan svagt åt väster. Ett par
tydliga horisonter med stenar upptäcktes vid ett par av sluttningarna, men de bedömdes som naturliga. I den
norra delen syns det före detta sandtaget tydligt i form av markerade branter, bitvis ca 2 meter höga.
Sandtagets omkrets mättes in, även om den större delen ligger utanför utredningsområdet. I den norra delen
av sandtaget noterades ett flyttblock och en stensamling, ca 3 meter lång och bestående av ca 0,6-0,8 m
stora gråstenar. Stenarna låg glest och utan tydlig form. Placeringen inom sandtagets gräns och strax intill
vägen gjorde att de avfärdades som en sentida lämning.
Utredningsområdet sträcker sig även strax söder om vägen. Här består vegetationen av planterad tallskog
och denna del är synnerligen överväxt och snårig. Inga kultur- eller fornlämningar påträffades i denna del och
någon sökschaktning bedömdes heller inte motiverad.

Fig 2. Det övergivna sandtaget avtecknar sig tydligt med

Fig 3. Den planterade och snåriga tallskogen söder om

markerade branter.

skogsvägen.
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Sökschaktningen utfördes med maskin och förlades i huvudsak till det markerade höjdläge som går i nordsydlig riktning i den östra delen av utredningsområdet (se fig 1) samt inom öppna och trädfria ytor för att
minimera påverkan på vegetationen. Totalt kom sökschakten att omfatta ca 170 m2 fördelade på 12 schakt.
Sju av schakten grävdes vid det högsta läget och fem av schakten grävdes på båda sidor om en skogsstig
som leder västerut mot det f.d. sandtaget. Även dessa fem schakt ligger på höjdlägen men inte lika utpräglat
som de förra.
Matjorden utgjordes genomgående av ett ca 0,25-0,40 m tjockt sandlager som vilade på steril ljus sand. Det
finns nästan inga stenar i området över huvudtaget. I tre av schakten påträffades en mindre mörkfärgning, ca
0,2-0,4 meter i diameter. Det rörde sig om tunna fläckar som bestod av tunna kolfragment och växtdelar,
ingen av dem hade en tjocklek på mer än 0,5 centimeter. De bedömdes vara naturliga lämningar, möjligen
härrör de från en tidigare skogsbrand. Sett som helhet påträffades inga spår av kulturlager, i form av sot, kol,
ben, bränd lera eller annat som skulle kunna indikera fornlämningar.

Fig 4. Utredningsområdet markerat med svart linje. På bilden något beskuret, det fortsätter något längre söderut.
Sandtaget syns ovanför utredningsområdet samt inmätta objekt i form av flyttblock och stensamling. Sökschakten 1-12 är
markerade med vita rektanglar. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet
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Fig 5. Schakt 1 sett från nordväst.

Fig 6. Naturlig mörkfärgning i schakt 7.

Tolkning
Den arkeologiska utredningen har inte påvisat några fornlämningar inom området. Området är märkbart
högre i den östra delen och sluttar sedan i svaga nivåer västerut. Det mest framträdande spåren av tidigare
mänsklig verksamhet är av det övergivna sandtag som är beläget något inom, men framför allt norr om
utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom
fastigheten.

Schakttabell
Nr

Längd (m)

Orientering

Jordkaraktär

1

11

NV-SÖ

Sand

2

6

NV-SÖ

Sand

3

8

NV-SÖ

Sand

4

8

SV-NÖ

Sand

5

9

N-S

Sand

6

8

SV-NÖ

Sand

Nat. mörkfärgning

7

10

N-S

Sand

Nat. mörkfärgning

8

11

SV-NÖ

Sand

9

6

N-S

Sand

10

9

SV-NÖ

Sand

11

9

SV-NÖ

Sand

12

11

N-S

Sand

8

Notering

Nat. mörkfärgning

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 431-2448-17
Undersökarens projektnummer: 2017:17
Projektledare: Christian Hoffman
Övrig fältpersonal:
Utförandetid fältinsats: 16 oktober 2017
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Undersökt yta: Ca 170 m2
Koordinatsystem: SWEREF
Mätutrustning: Handhållen GPS
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Fastighet: Västerhejde Annex 1:1
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Denna detaljplan regleras genom så kallat standardförfarande, vars process illustreras nedan.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.

__________________________________________________________________________________
3 (18)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

.
Översiktskarta

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.
För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.
De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.
Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.
Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Geotekniska
förhållanden

Jordarten består av postglacial sand med inslag av moränlera. Berggrunden är,
enligt sårbarhetskartan för området, överlagrad av minst 1 meter tjockt jordtäcke med liten genomsläpplighet (morän). Denna är i sin tur överlagras av
mäktigt lager med stor genomsläpplighet, sand eller grus.

Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.
Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det be-
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dömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.
Ingen av de befintliga byggnaderna har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Sigrajvs 1:4, ca 90 meter österut

Nunnesiken 1:5 i söder

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster

Planerade bostäder

De nio tomtplatserna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak eller solfångare, så att de blir långsiktigt hållbara.

Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaden högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
__________________________________________________________________________________
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Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.

Illustrationskarta

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.
Vegetationstak och långsiktigt hållbara byggnadsmaterial förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrala delar är det
cirka 7 km.

Offentlig service

All offentlig service är koncentrerad till Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom befintliga mindre gångstigar. Den gångstig som
berörs av planförslaget ska justeras i anslutning till tomtplatserna i norra delen. Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte motverkas av ett
plangenomförande.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
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strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.

Befintlig gångstig, vars sträckning delvis justeras

Naturmiljö

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.
Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan.
All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
föreslagna nio fastigheterna är delägare.
Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, gångstigar, lekplatser
och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark,
såsom fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse. De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan
på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges
flera funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak
eller solfångare.

Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
till 8,0 meter bred. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bort-
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röjda snömassor.

Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.
Vägarna ska utföras grusbelagda enligt Region Gotlands standard.
Gator ska dimensioneras enligt handboken ”Vägar och gators utformning”
(VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans överbyggnad ska
dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén
på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i AnläggningsAMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtal med Region Gotland.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.
En överordnad gång- och cykelväg saknas längs väg 562.
Kollektivtrafik

Väg 142 mellan Visby och Hemse trafikeras av busslinje 12.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
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inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Vatten

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.
Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.
Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.
För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
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tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter bland annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn.
Region Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region
Gotland.
Avlopp

Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde, vilket innebär att särskilda förutsättningar gäller för en provgrop. Provgropen ska grävas
2,5-3,0 meter djup och dess grundvattennivå ska vara högst två meter under
marknivå. Det bortgrävda materialet ska ha god infiltrationsförmåga.
Den genomförda provgropen uppfyller dessa krav och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för
BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den godkända provgropen. Denna
ska optimera den tekniska utformningen och omgivningspåverkan. Platsen för
avloppsanläggningen har markerats på plankartan.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.
På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettavlopp lösas i sluten tank.
En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten. En administrativ planbestämmelse reglerar att slutna tankar för toalettvatten ska anläggas på respektive tomt.
För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.

Dagvatten

Dagvatten ska infiltreras och omhändertas lokalt inom planområdet. För att
bibehålla markens genomsläpplighet ska stigar och vägar inte asfalteras. Detta
regleras i särskild planbestämmelse. Ingen avvattning kommer att behövas.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.
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Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, varför den förväntas kunna
antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, naturområde, m m i enlighet med denna planbeskrivning. Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna säkerhet
ska överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1.
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya tomtplatser, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät samt naturmark. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas
av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
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väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.

Tekniska utredningar

Vattenutredning med provpumpning och vattenanalys har genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter,
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.
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Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval som vegetationstak för att ytterligare minska påverkan.
Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick. Exploateringen kan
därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet. Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.

Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Områdets närhet till fritidaktiviter i Visborgsområdet och Visbys skolor och serviceutbud
bidrar också positivt.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jäm-
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ställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.
Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya tomtplatser, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas
vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden samt vatten- och avloppsnät. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för utförande- liksom
fastighetsbildningskostnad.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Fastighetskonsekvenser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur och VA-anläggningar.
En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde och VA-anläggningar.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant. Vid
en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behöv. Risk för
översvämning är därmed ringa.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.

Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Byggnaders kulör ska vara ofärgad puts alternativt dov färgsättning

61,5

Plank eller mur högre än 1,0 meter får inte uppföras närmare tomtgräns
än 4,5 m. Gotlandstun är dock tillåtet
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Körbar utfart får ej anordnas.
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Högsta totalhöjd i meter för komplementbyggnader ska vara 5,0 meter
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58,91

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
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Huvudmannaskap
59,11

Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark.
58,84

Lov med villkor

59,35

Lokalgata samt anslutning till vatten- och avloppsnät ska vara utbyggt till
respektive fastighet innan bygglov kan beviljas.

59,28

Vatten och avloppsanläggning
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57

NUNNESIKEN
1:4

Toalettvatten ska omhändertas i sluten tank inom kvartersmark.

ILLUSTRATION
Illustrerad tomtplats.

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

Detaljplan för

Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Z:\Övriga Projekt\_AKTUELLA PROJEKT\1703 Västerhejde Annex 1_1 detaljplan\Västerhejde Annex DP171116 .pln

Plankarta

SAMRÅDSHANDLING
(A1-format)

Beslutsdatum

SAMRÅDSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-20

Antagande

Laga kraft

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Instans

Västerhejde Annex 1:1, del av
PM Vatten

Sammanställning 2017-11-20

)

Gotlandsbrunnar AB

Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1

Visby 2017-09-15
Provpumpningsprotokoll
Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin Johanson AB

Brunnens djup 30 meter. Vattennivå vid start 21 meter
under markytan. Pumpning med ca 1 200 lit/tim.
Stabil vattennivå vid pumpning 22,4 meter.

Start

pumpning 2017-08-25 kl 12,00 Mätarställning 1708
11
11
11
kl 16,00
"
1713 = S000lit
Stopp
"
" 26 Kl 10,30
"
1735= 22000lit
11
Start
"
27 Kl 20,00
"
"
Stopp
"
" 28 Kl 08,30
"
1750= 15000Lit
Vattenanalys till Las.Region Gotland 28/8
42 000 Lit
Totalt ca

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30

@i~
070 3463209

Sida 1 / 2

-~Region

Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

ffif Gotland

Hälso- och sjukvårdsf&vaNnlngen
LaboratorteMedlelnskt Centrum Gotland

)

Gotlandsbrunnar AB

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhjde
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Lyegatan 30
621 43 Visby

Mätosäkerhet

Metod
Uppgifter från följesedel och ankomst
Ansättningsdatum
• Information från följesedel
* Temperatur vid provtagning
• Temperatur vid ankomst
Kemiska analyser utförda av Eurofins
c Fosfat
c Fosfatfosfor
cJärn (end. surgjord)
c Mangan (end. surgjort)
c Koppar (end surgjort)
Kemiska analyser
Lukt styrka 20°C
Lukt art 20°C
Turbiditet
Färg (41 0 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Nitrit
Nitritkväve
Ammonium
Ammoniumkväve
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Totalhårdhet
Totalhårdhet(Ca)
Fluorid
Klorid
Nitrat
Nitratkväve
Sulfat
Mikrobiologiska analyser
Koliforma bakterier (Colilert)
E.coli (Colilert)
Odlingsbara Mikroorganismer 3 dygn 22°C

170828
se kom

8.o ·c
7.7 ·c

<0.020
-----0.0026
-----0.0013

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN

Ingen
Ingen
0.21 FNU
<5 mg Pt/L

7.4
22 ·c
360 mg HCO3/L
59.2 mS/m
2.2 mg O2/L
<0.05 mg/L
<0.015 mg/L
<0.05 mg/L
<0.039 mg/L
6.4 mg/L
<1.0 mg/L
98 mg/L
17 mg/L
17.6dH
126 mg/L
0.10 mg/L
12 mg/L
0.98 mg/L
0.22 mg/L
24 mg/L
0

<1 cfu/100mL
<1 cfu/100mL
85 cfu/mL

ISO 6878:2005/Kone
ISO 6878:2005/Kone
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod

Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
ISO 7027, 1999
SS-EN ISO 7887 Metod C
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2 , utg. 1
SS-EN 27 888-1 (tempkompens)
F.d. SS 028118-1
Dr Lange LCK 341
Beräkning från Nitrit
Dr Lange LCK 304
Beräkning från Ammonium
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
Beräkning från Ca + Mg
Beräkning från Ca + Mg
SS EN ISO 10304-1:2009
SS EN ISO 10304-1 :2009
SS EN ISO 10304-1:2009
Beräkning från Nitrat
SS EN ISO 10304-1 :2009

30%
30%
20 %
30 %
25 %

15 %
15 %
7%
10 %
10 %
14 %
10 %
10 %
8%
8%
6%
9%
6%
6%
10 %
10 %
8%
6%
7%
7%
7%

SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 6222, utg. 1

* Ingår ej i ackrediteringen

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Ur teknisk synvinkel: Tjänligt med anmärkning avseende
Totalhårdhet (~15°dH)

Teckenför1<1aring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
D Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

fflr Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
LaboratolieMediclnskt Centrum Gotland

)

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhj de
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30
621 43 Visby

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Hårdhet beror av Kalcium och Magnesiumjoner. Risk för
utfällning i ledningar, kärt och andra fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning . Risk för skador på
textilier vid tvätt.
Information från följesedel: Provet taget i provpump i brunn före avhärdare.
Fosfatfosfor: <0,0050 mg/L
Mangan (end. surgjort): <0,00020 mg/L

Visby 2017-09-1 4

Kopia till

Teckenförklaring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
tl Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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MEDDELANDE
Datum
2017-06-07

Länsstyrelsen
GOTLANDS LAN

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

1(3)
Dnr
535-1732-2017

Carin Johansson

Angående planerad grundvattenbortledning på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1
Bedömning
Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11
kapitlet miljöbalken, bedömer utifrån de uppgifter som har presenterats att den
planerade verksamheten inte är av en sådan art att tillstånd behöver sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
Denna bedömning har ingen rättslig verkan och fråntar inte verksamhetsutövaren
ansvaret att avgöra om tillstånd skall sökas för vattenverksamheten eller inte.

Bakgrund
Länsstyrelsen har fått en förfrågan om det planerade vattenuttaget på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 kan omfattas av tillståndsplikt enligt 11kap. Miljöbalken
(MB) vattenverksamhet.
Planen omfattar 10 fastigheter och sökanden har brunnsprotokoll från en borrad
brunn. Enligt brunnsprotokollet har en blåsning utförts och den momentana
vattentillgången bedömts till cirka 6000l/h. Den föreslagna planen ligger inom ett
område som Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bedömt ha relativt goda
förutsättningar för grundvattenuttag.
Enligt redovisat kemiskt vattenprov är kloridhalten på 24mg/l.

Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d.v.s. vattenuttag av grundvatten, är enligt 11 kapitlet
2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och
miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet 11 § MB
krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om det
är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Meddelande

2017-06-07

Dnr 535-1732-2017
2

När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är det
den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om tillstånd
behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen så är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet om man inte har tillstånd
till verksamheten.

Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visby vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter
bland annat berör tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas
anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en
livsmedelsanläggning som skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
(Region Gotland).

Markus Ekeroth
Miljöhandläggare

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1071
14 maj 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

RS Remiss Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker intentionerna i förslaget till strategi men
understryker att det tidigt i det fortsatta arbetet med strategin läggs vikt vid att
investerings-, underhålls- och skötselkostnader får en rättvis, och därmed
långsiktigt hållbar, fördelningsmodell mellan parterna inom strategin.

Sammanfattning

I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till
Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en
långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Tekniska förvaltningen tillstyrker förslaget och har lämnat förslag till yttrande angående
avsnitten Strategisk potential, Målbild , Strategier och Roller och ansvar.
Ärendebeskrivning

I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till
Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en
långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar
besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets
styrgrupp. Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser
Gotland som destination utifrån olika perspektiv.
Gotlands besöksnäring står inför stora utmaningar för att nå en målbild om sju procents
årlig tillväxttakt år 2022. För att nå den framgång som Gotland strävar efter behöver sex
strategier implementeras.
En hållbar besöksnäring
En tematisk baserad produktportfölj
Tre nya besöksstråk
Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
Samordnad marknadsföring och distribution
Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1071

Gotlands förenade besöksnäring (Gfb) föreslås vara mottagare av strategin och ta en
aktiv roll för att säkerställa implementering och den fortsatta utvecklingen.
Gfb och Region Gotland föreslås utveckla ett partnerskap i syfte att strategiskt driva
besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål.
Gotland behöver allokera resurserna och prioritera aktiviteter till projekt som utvecklar
hela destinationen.
För att bl a kunna nå tillväxtmålen krävs att tydliga mål, strategier och fördelning av
ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram. Detta bör ske genom att successivt
utveckla styrdokument, handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive ansvarsbeskrivningar etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de
föreslagna målen.
Bedömning

Teknikförvaltningen lämnar yttrande under följande delar av remissförslaget.
Strategisk potential och inriktning/Målbild
Att tillväxten framöver finns i exportmarknaderna Tyskland, Norge, Danmark och
Finland bedöms som både rimligt och en lämplig prioritering. Förslagen om
begränsat antal teman för satsningarna liksom att tre tydliga besöksstråk prioriteras är
bra och kan ge möjlighet att på sikt nå en acceptabel åretruntstandard. Det talas om
att fokusera mot en tydligare hållbar affärsnytta bl a genom samverkan mellan
företagen och region Gotland. Det syftar till en hållbar affärsnytta med ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter. Det bör tidigt i handlingsprogram eller liknande
som tar vid efter strategin, tydliggöras hur olika delar som rör infrastrukturella
underhålls- och skötsel kostnader skall hanteras mellan intressenterna. Det handlar
om att betydande budgetresurser måste skjutas till inom regionen för tekniska
nämnden men också att i partnerskap på olika sätt med besöksnäringen hitta former
att fördela kostnaderna. Särskilt viktigt då ett helårsperspektiv på standard och
skötsel är målet.
Strategier /Roller och ansvar
I resonemanget kring strategiska insatser för att utveckla en hållbar besöksnäring vad
avser ekonomisk hållbarhet vill förvaltningen understryka att vikt tidigt läggs vid att
investerings-, underhålls- och skötselkostnader får en rättvis, och därmed långsiktigt
hållbar, fördelningsmodell mellan parterna inom strategin.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2018-04-26, Remiss: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Tjänsteskrivelse 2018-05-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/731
3 april 2018

Remiss – Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Arbetet med att ta fram en regional besöksnäringsstrategi för Gotland har nu
kommit till remissförfarande. Vi erbjuder därför er möjlighet att lämna
synpunkter. Det är möjligt för alla som önskar att lämna svar och ni får gärna
skicka denna information vidare till andra intressenter/medlemmar.
Sista dag för att svara på remissen är 15 juni 2018. Remissvar ska lämnas i
word- eller pdf-format till registrator-rs@gotland.se. I mejlets ämnesrad ska
Remissvar RS2016/763 från samt remissinstansen namn anges.
Ni är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av strategin. Som en
hjälp på vägen kommer här några frågor som ni gärna får belysa i ert svar.
1. Övergripande synpunkter på dokumentets innehåll och uppbyggnad.
2. Avsnitt 3. Mål, utmaningar och effekter.
Hur kan besöksnäringen bidra till hållbar tillväxt på Gotland?
Hur kan sommarsäsongen utvecklas hållbart?
Hur kan reseanledningar året runt utvecklas?
3. Avsnitt 4. Nuläge
Avsnittet beskriver förutsättningar och viktiga tillgångar i utveckling av
en hållbar turism. Finns det tillgångar som saknas eller bör betonas
ytterligare?
4. Avsnitt 5. Strategisk potential och inriktning
Hur bedömer ni anslaget att utveckla Gotland som ett hållbart resmål
året runt? Vad ska läggas till/väljas bort?
5. Avsnitt 6. Målbild – steg på vägen mot en gemensam vision
Delar ni uppfattningen att fem år är en lämplig period för att sjösätta
strategin och nå den fulla utvecklingspotential som beskrivs i avsnittet?
Hur kan vi nå visionen om att ”Gotlands ska vara världens mest
attraktiva resmål 2027”?
6. Avsnitt 7. Strategier
Avsnittet beskriver de sex områden som är avgörande för att nå en
hållbar utveckling inom besöksnäringen. För vart och ett av dessa
områden ställer vi följande frågor:
a. Vad saknas och bör kompletteras? Något som ska bort?
b. Vill ni/er organisation bidra till arbetet inom området?
c. Om ja, på vilket sätt? Var gärna så konkreta som möjligt.
Notera att svaren inte innebär ett formellt åtagande.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland
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7. Avsnitt 8: Roller och ansvar
Synpunkter på genomförande och uppföljning?
Synpunkter på hur det strategiska arbetet ska finansieras framåt –
deltagaravgifter, medlemsintäkter, regionala utvecklingsmedel?
Synpunkter på roller och ansvar för framtida organisering?
Synpunkter på roller och ansvar för uppföljning?
Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att
besöksnäringsstrategin ska leda till handling?
Kontakt

För frågor kring remissen kontakta Mats Jansson, 0498-26 93 25,
mats.jansson@gotland.se.

Sändlista
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Miljörådet
Tillgänglighetsrådet
Tillväxtrådet
Världsarvsrådet
Gotlandshem
Länsstyrelsen på Gotland
Försvarsmakten Gotland
Swedavia – Visby Airport
Uppsala Universitet campus Gotland
Destination Gotland
Företagarna Gotland
Gotland Grönt Centrum
Gotland Handel
Gotlands Besöksnäring
Gotlands Bildningsförbund
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands Idrottsförbund
Gotlands Internationella
företagarförening
Gotlands Krögarförening
Gotländska Konsthantverkare &
Formgivare
Hela Sverige ska leva Gotland
Hushållningssällskapet
LRF Gotland
Naturskyddsföreningen på Gotland
Svenska Kyrkan Visby Stift

Svenskt Näringsliv Gotland
Tillväxt Gotland
Gotlands Museum
Gotlandsmusiken
Gotländska Konsthantverkare &
Formgivare
Konstnärernas Riksorganisation
Länsteatern på Gotland
GUBIS
Burgsviken utveckling
Fårö Framtid
Fårö Utveckling
Heligholm
Hemse Knutpunkten Utveckling
Lädubro utveckling
Nygarn utveckling
Slite Utveckling
Virudden Utveckling
Klintetraktens framtid
Roma intresseförening
Visby Centrum
Företagarföreningen Skarphäll
Stenhuggaren handelsförening
Bergmancenter
Bläse Kalkbruksmuseum
Bungemuseet
Gotlands Försvarsmuseum
Kneippbyn
Körsbärsgården
Lummelundagrottan
Museum Lars Jonsson
Roma Kungsgård
Stora Karlsö
Visby Domkyrkoförsamling
Almedalsveckan
Gotland Art Week
Medeltidsveckan

STRATEGI REMISS

Regional besöksnäringsstrategi
för Gotland
Fastställd av regionstyrelsen
Datum 2018-04-26
Gäller 2017-2027
Ärendenr RS 2016/731
Version [1.0]
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1. Sammanfattning
Gotlands besöksnäring står inför stora utmaningar för att nå en målbild om sju procents
årlig tillväxttakt år 2022. Målbilden är en del på vägen mot visionen 2027 – att vara världens
mest attraktiva resmål.
För att nå den framgång som Gotland strävar efter behöver sex strategier implementeras.
Strategierna utvecklas genom:
 En hållbar besöksnäring
 En tematisk baserad produktportfölj
 Tre nya besöksstråk
 Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
 Samordnad marknadsföring och distribution
 Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring (Gfb) bör vara mottagare av strategin och ta en aktiv roll
för att säkerställa implementering och den fortsatta utvecklingen.
Gfb och Region Gotland föreslås också utveckla ett partnerskap i syfte att i samförstånd
strategiskt driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål.
Gotland har de tillgångar och attraktiva egenskaper som krävs för att bli en hållbar och
export-mogen destination året runt.
Gotland behöver allokera resurser och prioritera de aktiviteter som krävs genom att sätta
igång projekt som utvecklar hela destinationen. Projekten utföras etappvis men bör pågå
fram till 2022 då första strategiska målet ska vara uppfyllt.
Projektformen kan vara lämplig men siktet bör vara att successivt växla över till mer permanenta arbetsformer.

2. Inledning
2.1.

Bakgrund

”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med mat- och
livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda möjligheter att
utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland, den nya kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till Regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en långsiktig
regional besöksnäringsstrategi.
Svensk Destinationsutveckling fick under våren 2017 i uppdrag av Region Gotland att bistå
i utvecklandet av en regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets initiala skede
beslöts att Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar av verksamheten
flyttas till regionstyrelseförvaltningen. Vikten av hur dessa roller bör utvecklas och organiseras har tydligt aviserats från näringen som särskilt betydelsefulla.
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Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar besöksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets styrgrupp.
Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser Gotland som
destination utifrån olika perspektiv.
Region Gotland är ägare till dokumentet men besöksnäringens aktörer på Gotland är viktiga mottagare av resultatet.
2.2.

Syfte

Dokumentets huvudsakliga syfte är att tydliggöra den strategiska inriktning som Gotlands
besöksnäring ska sikta på för att uppnå hållbara mål och resultat.
Ett annat syfte är att beskriva hur strategin kan genomföras. Strategin ska tjäna som underlag för att motivera såväl besöksnäringens aktörer som regionens ansvariga att engagera
sig och medverka till den drivkraft som är nödvändig för att förverkliga vad som föreslås i
strategin.
För att kunna åstadkomma vad som beskrivs i syftet ovan krävs att tydliga mål, strategier
och fördelning av ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram. Detta bör ske genom
att successivt utveckla styrdokument, handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive ansvarsbeskrivningar etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de föreslagna
målen.
2.3.

Riktlinjer för framtagande av besöksnäringsstrategi

2.3.1

Tillväxtprogrammet

I ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekas besöksnäringen tillsammans med matoch livsmedelsnäringarna ut som några för Gotland särskilda styrkeområden. Tillväxtprogrammet identifierar att Gotland står inför avgörande utmaningar och förändringar för att
kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom besöksnäringen de kommande åren. En
hållbar utveckling kommer att kräva nya och omfattande insatser samt ett tydligt fokus som
omfattas av att samtliga aktörer arbetar i bred och nära samverkan.
Några viktiga inriktningsmål från Tillväxtprogrammet är (utmaningar)
Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa ska leda till att Gotland är
ett av Sveriges ledande internationella resmål året runt.
 Destinationen kännetecknas av bemötande och service i världsklass.
 Gästerna erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
 Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar
för utvalda grupper av resenärer.
 Samarbete ska skapas och leda till förutsättningar för att tillgodose kundernas önskemål.
 En kommunikation som är anpassad till marknaderna och målgrupperna ger en positiv
bild av Gotland i Sverige och internationellt.
Sammanfattningsvis pekas nedanstående områden ut som skulle kunna hjälpa utvecklingen
av Gotlands besöksnäring.





Utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland.
Ny kryssningskaj i Visby
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Utveckling av reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.
 Stora förutsättningar för ett breddat samarbete med kulturella och kreativa näringar,
idrottsaktörer samt inom mat- och måltidsturism.
Vidare pekas på förändringar i omvärlden som leder till ökade krav på smartare och gemensam användning av offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling.
Genom ett ökat fokus på branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed
potentiellt starkare konkurrenskraft än andra regioner möjliggörs viktiga arbetssätt för att
åstadkomma detta.


2.3.2

Nationell hållbar strategi för besöksnäringen 2020

Sedan 2010 arbetar flertalet regioner i Sverige utifrån en nationell strategi för besöksnäringen, framtagen av näringen under ledning av Svensk Turism AB. Visionen och målsättningen är att med fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla omsättningen inom svensk besöksnäring till år 2020. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären
(VisitSwedens målgrupp “den globala resenären”).
I kölvattnet från den ”Nationella strategin för hållbar besöksnäring 2020”startade Tillväxtverket 2012 projektet ”Hållbar destinationsutveckling”. De viktigaste slutsatserna för att
lyckas är - en strategisk, långsiktig och systematisk process för destinationsutveckling där
samverkan är nyckeln till framgång.
2.3.3

Viktiga karaktäristika som ingångsvariabler vid framtagandet

Gotland uppfattas ha ett unikt geografiskt läge i Östersjön som har gjort platsen till en naturlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. ”Hansestaden Visby” finns med på UNESCOs världsarvslista och ingår även i Hansaförbundet
med 187 städer i 16 länder. Visby är en Hansestad och kännetecknas av att vara en levande
och attraktiv plats året runt och mycket viktig för en hållbar utveckling av hela Gotland.
Gotland har lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är väletablerad och livskraftig
med en stark högsäsong över sommaren. Gotland utgör också ett av svenskarnas mest populära sommarresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och caféer är högre än riksgenomsnittet.
Sommarturismen har vuxit stadigt under 1900-talet och fram till idag. De kommersiella
gästnätterna uppgick 2016 till ca: en miljon. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare tre miljoner per
år.
I takt med ökningen har också kraven på bl.a. boende ökat och utbudet breddats. Oavsett
om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med
olika standard att välja mellan.
Men det finns också utmaningar som t.ex. kapacitetsbrist sommartid, låg beläggning utanför högsäsong och behovet av reseanledningar samt en bättre tillgänglighet året runt.
Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resmöjligheter med färja och
flyg har resandet ökat året runt och intresset från den internationella marknaden att besöka
Gotland växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år hål-
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ler en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren.
Det finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen
av Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark startade under hösten 2016. Ur ett
besöksnäringsperspektiv skulle en nationalpark skapa ett ytterligare starkt resmål på Gotland.
Utmaningarna för en ny besöksnäringsstrategi som strävar mot bl.a. internationalisering
och exportmognad är att Gotland består av en lång rad små och några större företag. De
enskilda företagen har i många fall svårt att sätta av tid och resurser för egen affärsutveckling och än mindre för att diskutera strategier och långsiktig destinationsutveckling med
gemensamma målbilder.
2.3.4

Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt
169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Agenda 2030
med dess mål och delmål är vägledande principer för hållbar utveckling som består av tre
sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Svensk Turism och Visita har ingått avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation
gällande mål och riktlinjer för hållbar turism. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Koden innebär bland annat att turismen ska gynna lokalbefolkningen och skapa jobb lokalt,
rättvisa villkor för arbetstagare, turism som en faktor för hållbar utveckling och som ett
verktyg för både individers och samhällets välstånd.
Mer ingående baseras inriktning och målen på nedanstående tolv principer.
1 Ekonomiskt tillämplig: För att säkerställa livskraften och konkurrenskraften hos turistmål
och företag, så att de kan fortsätta att lyckas och ge fördelar på lång sikt.
2 Lokalt välstånd: Att maximera turismens bidrag till destinationens välstånd, inklusive andelen besökareutgifter som behålls lokalt.
3 Ansvar: Att stärka antalet och kvaliteten på lokala arbetstillfällen som skapas och stöds av
turismen, inklusive lön, anställningsvillkor och tillgänglighet till alla utan diskriminering på
grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
4 Socialt kapital: Att söka en utbredd fördelning av ekonomiska och sociala fördelar från
turismen i hela mottagargemenskapen, bland annat genom att förbättra möjligheter, inkomst och tjänster som är tillgängliga för de resurssvaga.
5 Besökarens uppfyllelse: Att tillhandahålla en säker, tillfredsställande och uppfyllande upplevelse för besökare, tillgänglig för alla utan diskriminering på grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.
6 Lokal kontroll: Att engagera och bemyndiga lokala samhällen i planering och beslutsfattande om förvaltning och framtida utveckling av turismen i deras område, i samråd med
andra intressenter.
7 Urval av områden: Att behålla och stärka livskvaliteten i lokalsamhällen, inklusive sociala
strukturer och tillgång till resurser, bekvämligheter och livsstödssystem, vilket undviker
någon form av social nedbrytning eller utnyttjande.
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8 Kulturell rikedom: Att respektera och förbättra det historiska arvet, äkta kultur, traditioner
och särskiljningsförmåga hos värdsamhällen.
9 Fysisk Integritet: För att upprätthålla och förbättra landskapskvaliteten, både urbana och på
landsbygden, och undvik fysisk och visuell försämring av miljön
10 Biologisk mångfald: Att stödja bevarande av naturområden, livsmiljöer och vilda djur och
minimera skador på dem.
11 Turistorganisationens effektivitet: Att minimera användningen av knappa och icke-förnybara
resurser i utveckling och drift av turismanläggningar och -tjänster.
12 Miljöfrågor: För att minimera föroreningar av luft, vatten och mark och avfallshantering
av turismföretag och besökare.

3. Mål, utmaningar och effekter
Framtagandet av en regional besöksnäringsstrategi ska leda till tydliga handlingsvägar för
hur besöksnäringen ska kunna bidra till hållbar tillväxt på Gotland.
3.1 Uppdragets mål

Uppdraget ska leda till en hållbar besöksnäringsstrategi som tydligt beskriver vad som ska
fokuseras och hur roller, aktiviteter och processer bör utformas så att Gotland kan utvecklas till en destination i världsklass och vara en av Sveriges ledande året runt-destinationer.
Målet är också att föreslå tillvägagångssätt för att implementera strategin för att säkra besöksnäringens utveckling.
Det är särskilt viktigt att besöksnäringens aktörer är delaktiga i en sådan utveckling för att
också kunna ta ett eget ansvar för kommande implementering av strategin och för det fortsatta operativa arbetet. Därför ska det även framgå hur besöksnäringens aktörer bör involveras i ett nästa utvecklingssteg för implementeringen av strategin.
3.2 Uppdragets utmaningar

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på̊ Gotland.
Utmaningen är att säkerställa och utveckla sommarsäsongen på ett hållbart sätt, men också
att utveckla nya reseanledningar året runt, i form av temaveckor, weekendresor, möten och
idrotts- och andra evenemang så att de ökar intresset för att resa till Gotland året runt.
Kryssningstrafiken har fått en särskilt viktig roll i sammanhanget.
Utmaningen är också att entusiasmera och involvera besöksnäringens företagare och samtidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas för att nå högre tillväxt och lönsamhet.
3.3 Uppdragets effektmål

Gotland har goda möjligheter och utmanas till att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Det kommer att kunna avläsas i form av





Högre omsättning och större vinster hos besöksnäringsföretagen
Högre grad av sysselsättning året runt
Högre skatteintäkter
Utvecklingen sker på ett hållbart sätt där sociala, miljömässiga och ekonomisk aspekter
utvecklas hand i hand.
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4. Nuläge
Bilden av Gotland beror på vem som betraktar. Uppfattningen om Gotland skiljer sig mellan svenska besökare jämfört med utländska beroende på skillnaden i kännedomen om
tillgångar och hur attraktiva dessa tillgångars egenskaper upplevs.
4.1 Svenska gästers uppfattning om Gotland

Profilen för Gotland karaktäriseras till stor del av sommar, bad och stränder kompletterat
med Visbys stora utbud av uteliv och restauranger. Men även naturen och kulturen har en
central plats i svenskens uppfattning av Gotland.
För många är reseanledningen till Gotland – just Gotland. Havet, stränder, boendemiljöer,
kulturen tillsammans med innevånarnas värdskap ger en bild av en livsstil som många fastlandsbor söker. Det återspeglas bl.a. i allt fler fritidsboenden men framför allt i att svenskarna har Gotland som ett högt prioriterat resmål för sin sommarsemester.
För de svenska besökarna är reseanledningarna till Gotland i stort sett desamma i dag som
för tio-tjugo år sedan. Gotland har en stor andel återkommande resenärer.
En allt större grupp svenskar börjar dock upptäcka Gotland utanför högsäsongen där våren
men framförallt sensommaren, perioden september – oktober, börjar bli allt mer intressant.
4.2 Beskrivning av utländska gästers uppfattning om Gotland

En avgörande skillnad mellan svenska och utländska gäster är framförallt att bilden av Gotland skiljer sig avsevärt. Till stor del beror det sannolikt på att utländska gäster sällan har
någon relation till eller detaljerad uppfattning av Gotland.
Även de som kommer från de s.k. närmarknaderna såsom Norge, Finland, Danmark och
Tyskland har en väsentligt mer oklar uppfattning av vad Gotland erbjuder än vad svenskarna har.
Besökare från utlandsmarknaderna har inte bara olika uppfattningar och förväntningar på
vad Gotland har att erbjuda utan det skiljer sig också till viss del, när på året de besöker
eller har möjlighet att besöka Gotland.
Reseanledningen till Gotland för finländare och norrmän påminner mer om svenskarnas
motiv att resa till Gotland, medan danskar och tyskar har andra perspektiv och förväntningar.
Reseanledningen för utländska gäster är oftast inte att enbart besöka en plats utan att få en
upplevelse på resmålet.
Det som profilerar Gotland för den svenska gästen är viktiga mervärden för den internationella besökaren när denne väl är på plats men är inte tillräckliga som reseanledningar.
4.3 Volymer - besökare

2017 ökade antalet resenärer med flyg och färja till 2 240 000 resenärer. Antalet gästnätter
minskade något till 1 004 000 övernattningar på Gotlands kommersiella boendeanläggningar
Utländska turister skiljer sig från svenska besökare i termer av konsumtionsmönster och
intressen. Även resmönster skiljer sig åt.
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Andelen utländska gästnätter har ökat de senaste åren och står för 12 procent av totala antalet gästnätter, att jämföra med snittet för riket som är 26 procent. (Källa Tillväxtverket
och SCB). På den utländska marknaden är det, liksom tidigare år, Tyskland som står för de
flesta besökarna.
Länder med flest gästnätter på Gotland
2015

Tyskland
Norge
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Schweiz
USA
4.3.1

31 566
16 173
13 605
11 266
2260
3 185
3 217
3 251

2016

36
15
12
9
3
3
3
3

273
786
414
116
154
689
329
184

2017

37
14
12
8
5
2
3
5

322
009
555
630
386
987
645
790

Volymer gästnätter 2017

Antalet gästnätter minskade med 2 procent under 2017. Den största minskningen skedde
för stugbyar som minskade med 29 000 gästnätter (22 procent). Vandrarhem minskade
med nästan 10 000 gästnätter (11 procent). Gästnätterna på hotell ökade med 15 500 (3,5
procent) jämfört med föregående år.
88 procent av alla övernattande gäster på Gotland var svenskar. 4 procent kom från de
övriga nordiska länderna, 6 procent kom från övriga Europa och 2 procent från övriga
världen.
Inkvarteringsstatistiken för 2017 visade även att företagsmarknaden står för en tredjedel av
hotellrummens beläggning och privatmarknaden för resten. I riket är förhållandet ungefär
det motsatta.
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4.4 Gotlands säsonger
4.4.1

Perspektiv över nuläget för fritidsturismen

Utifrån ett besöksperspektiv har styrgruppen identifierat att Gotland kännetecknas av sex
säsonger, vinter, vår, sommar, sensommar höst och jul.

JUL

VINTER

1:a advent till
13-dagsafton
13-dagen
till påsk

HÖST

1:a november
till 30 november

1:a september
till 31 oktober

SENSOMMAR

Påsk till
midsommar

VÅR

Midsommar till
30:e augusti

SOMMAR

Vintern är lågsäsong med låg intensitet hos stora delar av näringen. I början av året stänger
en del anläggningar för semester och renoveringar under någon eller några veckor. Det är
glest mellan besökare även om de finns både individuellt och i grupp. Besökare söker både
den karga naturen och stillheten i Visbys kulturhistoriska miljöer.
Våren börjar vid påsk och kännetecknas av primörer, konstrundor, matrundor, naturens
uppvaknande efter vintern med olika marknader och evenemang som påskparad, bokmässa, hem & trädgård m.fl. Dessutom sker ett stort antal sportaktiviteter. Besökare med
golfintresse hittar också till Gotland under våren. Weekendresandet är starkt och särskilt i
samband med helger som påsk och Kristi Himmelsfärd utnyttjas kapaciteten på färjorna
maximalt. Våren är en viktig säsong för konferenser och kongresser, som bidrar till lönsamhet för boendeanläggningar, restauranger och mötesbranschen.
Högsäsongen under sommaren karaktäriseras av sol och bad, kultur, marknader och festivaler samt utomhusaktiviteter så som vandring, cykling, ridning, dykning och kajaking etc.
Gotland och särskilt Visby, erbjuder inte bara ett rikt restaurangutbud med möjlighet till
kulinariska upplevelser utan även ett rikt nöjesliv med stort attraktionsvärde för den
svenska marknaden. Gotland erbjuder även ett åttiotal fritids- och sportevenemang under
perioden.
Sensommaren uppfattas vara en relativt oexploaterad semestertid på Gotland. Vattnet är
fortfarande varmt och jämfört med sommaren är det väsentligt färre gäster. Många evenemang ordnas även under denna tidsperiod. Perioden kännetecknas även av skördesäsongen
där skörde- och matfester ofta står på dagordningen. Flera fritidsevenemang kring cykel
och vandring etc. men även kulturarrangemang anordnas.
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Under hösten tonas aktiviteterna ner. Festivaler som Visby Wine & Beer Festival och Gotlands tryfflelfestival är dock några som utmärker under november månad. Gotland har ett
omfattande kultur utbud inom teater och musik som ger bidrar med reseanledningar.
Julsäsongen präglas av julbord och julmarknader över hela Gotland. Fler och fler upptäcker
tjusningen med julen på Gotland. Det kan gälla att antingen fira den på Gotland eller att
besöka ön för att julhandla och passa på och njuta av öns spännande miljö.
Antal öppna anläggningar och beläggningsgrad 2017

Antal gästnätter per månad 2017

4.5 Infrastruktur
4.5.1 Flygplats – Visby Airport

Till Visby Airport flyger affärs-, taxi- samt privatflyg inklusive charterflyg. Enligt flygplatsens statistik reste totalt 491 466 personer till och från Visby Airport under 2017. Flygresan
till Stockholm tar cirka 40 minuter.
2017 kan man flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg och Malmö. Sommarlinjer finns till Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm. Utrikes sommarlinjer finns till Oslo och Helsingfors. Under Almedalsveckan finns även direktlinjer till
Linköping, Västerås, Karlstad och Jönköping.
Som charterdestination från Visby Airport 2017 kan man välja mellan Sardinien, Mallorca,
Rhodos, Kroatien, Kreta, Teneriffa och Gran Canaria.
Flygplatsen investerar och moderniserar för bättre komfort och snabbare passage men även
för en bredare taxibana för flygplanen. Källa: Visby Airport/Swedavia
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4.5.2 Hamnar för färjetrafik och kryssningsfartyg – Visby

Med färjorna till Gotland tar det cirka tre timmar att resa till Visby oavsett om man väljer
att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man som boende på Gotland också
kan besöka fastlandet över dagen.
Destination Gotland transporterade under 2016, 1 749 755 passagerare och 524 225 personfordon mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 22 turer till
och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken normalt med 6 turer per dygn. Sommaren 2017 trafikerades även sträckan Västervik-Visby. Källa. Destination Gotland.
Under 2018 planerar Destination Gotland för förbättrad kapacitet, genom ny färja med
utökat bildäck.
Den nya hamnen för kryssningsfartyg är strategisk för Gotlands framtida turism.
4.5.3 Vägnät och lokala transporter

Gotland saknar det som till vardags kallas riksvägar och europavägar. De skyltade länsvägarna utgör Gotlands primära vägnät, vilket utgörs av drygt 100 mil landsvägar utanför
Visby. Det är viktigt att fortsätta utveckla vägnätet för att bibehålla en god standard för
olika trafikantgrupper.
Delar av vägnätet har goda förutsättningar för cykelturismen. Det är framförallt mindre
vägar med utsikt över hav och ängar som är strategiskt viktiga för cykelturismen. Biltrafiken
på länsvägarna har ökat över lång tid och det är idag färre som cyklar Gotland Runt jämfört
med 20–30 år sedan då Gotland var en uttalad cykeldestination. För att åter nå en sådan
position krävs en ökning av anpassade cykelvägar och cykelleder.
Kollektiva transporter är en viktig tillgång för att möjliggöra tillgängliga och klimatsmarta
lösningar samt att erbjuda besökare möjlighet till resande utan egen bil. En viktig förutsättning för detta är att kommande kollektivtrafikupphandling också tar hänsyn till besökares
efterfrågan på resande.
4.6 Nulägesanalys av tillgångar och egenskaper

Turistiska tillgångar beskrivs som de tillgångar som kan aktiveras eller användas för att attrahera besökare. Tillgångarnas egenskaper; särdrag, attribut och sammanhang avgör vilket
värde besökaren sätter på tillgången. Dessa tillgångar består av produkter som dels är allmänt tillgängliga och dels går att ta betalt för.
Det är viktigt att se sammanhanget mellan tillgångar som bidrar till att skapa reseanledningar och servicetjänster som i sig är kommersiella. Det kan handla om att skapa produkter i
närheten som går att ta betalt för samt att öka andelen produkter som är direkt relaterade
till tillgången.
Genom en tillgångsinventering av Gotland står det klart att det finns flera tillgångar med
intressanta egenskaper. De som identifierats och är mest relevanta för den både den
svenska och utländska besökaren kan kategoriseras inom fyra tydliga tematiska områden:
outdoor, natur, kultur och mat & dryck. Dessutom är evenemang, som i varierande grad
baseras på dessa teman, en tillgång.
Även om boendeanläggningar i sig sällan är en reseanledning är de en förutsättning för att
destinationen ska kunna ses som exportmogen.
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En viktig del i nulägesanalysen är destinationens egenskaper och tillgångar som skapar attraktionsvärde samt hur dessa utvecklats i ett historiskt perspektiv. En tentativ kartläggning
görs även över tillgångarnas förmåga att skapa intäkter så att analysen kan peka på vad som
är eller har potential att bli framtida intäktsgeneratorer.
4.6.1 Tillgångar och egenskaper - Natur

Gotlands geologi är en grundförutsättning för många av de naturvärden som attraherar
besökare. Den västra kustens branta klinter, alla de många raukfälten, fossiler och klapperstensstränder erbjuder promenader och upplevelser. Lummelundagrottans droppformationer med stalagmiter och stalaktiter ger ytterligare förklaringar till öns geologi.
Kusten är närmare 80 mil och erbjuder sol och bad på långa sandstränder eller små undangömda badvikar. Men här finns många fler naturtyper. Alla med sin särpräglade flora och
fauna anpassad till berggrund och klimat.
Närmare en tredjedel av världens alvarmarker finns på Gotland. De är utspridda över hela
ön och de mesta kända områdena finns på norra Gotland och Fårö. Kännetecknande är
glest växande och vindpinade tallar och enar.
Gotland har en hög andel skogsmark. På västra kusten finns kustnära blandbarrskog som
lockar till promenader och upptäcktsfärder. Russparken i Lojsta är ett stort betesområden
där en liten russtam lever så vilt det är möjligt. Lövängarna är populära strövområden.
Strandängarna är utmärkta fågelplatser med vadare och många sträckfåglar vår och höst.
En särskild naturtyp är sanddynerna på Fårö och Gotska sandön. Gotska Sandön är nationalpark som kan besökas sommartid med regelbunden båttrafik från Nynäshamn och
Fårösund. Lilla Karlsö och Stora Karlsö är skyddade naturområden med häckande sillgrisslor och tordmular.
4.6.2 Tillgångar och egenskaper - Kultur och kulturarv

Gotland kallas av många kulturens ö. Ön har ett rikt kulturarv, men också ett ständigt växande kulturliv där kreatörer med olika inriktningar använder Gotland med hela sitt rika arv
för nyskapande och kulturupplevelser. Visby är en dynamisk och levande stad året runt
med allt från nöjesliv till shopping och universitetsliv.
Konstnärer, konsthantverkare, musiker, dramatiker och författare lever och verkar med en
rik och ständigt växande kulturskatt att ösa ur. Från Körsbärsgården i söder till Bergmancenter på Fårö finns en stor mängd gallerier och utställningar att besöka. Vårens och sommarens konstrundor bjuder besökaren hem till gårdar och ateljeer.
Många kulturevenemang återkommer årligen med Medeltidsveckan som det största. Bergmanveckan, Gotland Art Week och Romateaterns föreställningar i Roma klosterruin lockar
många besökare. Här finns också ett rikt nöjesliv med små konserter och stora föreställningar året runt.
Kulturarvet är lätt att ta till sig runt hela ön, med kyrkor, fiskelägen, gravrösen, stensättningar, gotlandsgårdar mm som tydliga exempel på mänskligt liv genom historien. Vikingatidens många skatter och gravfynd kommer till nytt liv på Gotlands Museum. Världsarvet
Hansestaden Visby, ringmuren, stadens bebyggelse med kyrkor och ruiner har en särskild
dragningskraft för besökare.
Utmaningen är att ytterligare tillgängliggöra kulturen för såväl inhemska som internationella
gäster.
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Ett påtagligt karaktärsdrag på Gotland är närhet och småskalighet. Besökaren kan åtnjuta
traditioner genom olika både mindre och större evenemang. Från täckating till Slite marknad. Avstånden är greppbara och det finns alltid något spännande att komma fram till.
Småskaligheten kommer till uttryck i betande ängsmarker, gårdsbutiker, närodlat, lokala
bagerier mm. Det finns ett ekologiskt tänkande som genomsyrar människornas attityder till
medmänniskor, natur och miljö.
Utmaningen är att säkerställa att småskaligheten kan komma gästerna till godo, där besöksnäringen behöver stimulera företagare och föreningar att ha öppet för att utveckla Gotland
till en året-runt destination.
4.6.3 Tillgångar och egenskaper – Outdoor – friluftsliv, aktivitet och sport

Gotlands natur- och kulturlandskap ger många möjligheter till vistelse i naturen och aktivitet utomhus. Definitionsmässigt är friluftsliv ”vistelse utomhus för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. I en tid där allt fler vill vara aktiva så kan man till detta
addera träning och tävling i sin upplevelse.
Naturen är ett viktigt riksintresse för Gotland. Här finns många skyddade naturområden
bland annat genom naturreservatet Gotlandskusten.
Vandringar: Gotlands kust inbjuder till kortare och längre vandringar. Det finns inte så
många uppmärkta leder men däremot finns det många beskrivningar och förslag med text
och kartor att använda.Att ta sig hela Gotland runt är fullt möjligt men kanske lämpligt att
dela upp i fler deletapper. Pilgrimsleden går i norske konungen S:t Olav Haraldssons spår
från S:t Olofsholm på nordöstra kusten till Visby. Leden är cirka fem mil lång och uppmärkt.
Cykling: Gotland erbjuder många möjligheter att cykla längs leder i naturen eller på mindre
vägar. På olika delar av Gotland finns framtagna lokala cykelleder. Även med cykel är det
möjligt att sig längs eller nära kusten även om vissa delar måste cyklas på allmänna vägar.
Slite och norra Gotland har genom satsningen Gotland Bike Park blivit en av Sveriges
största mountainbikeparker med 20 mil leder. Det finns ett bredd utbud av cyklar att hyra
på olika platser på Gotland.
Ridning: Gotland erbjuder många möjligheter för hästintresserade allt från turridning och
westernridning till körning med häst och vagn.
Klättring: Gotland har intressanta och naturliga förutsättningar för klättring. Kalkstensklintarna på Gotlands västkust erbjuder möjligheter till unik klättring både för nybörjare och
mer avancerade klättrare.
Fågelskådning: Gotland har utmärka möjligheter till fågelskådning både för sträckande och
häckande fågel. Vid några av öns många strandängar finns välbesökta fågeltorn. Halsbandsflugsnapparen är en av rariteterna som också är Gotlands landskapsfågel.
Fiske: Den långa havskusten erbjuder, särskilt under vår och höst, ett intressant fritidsfiske
som inte kräver tillstånd eller fiskekort. Det gotländska havsöringsfisket har under senare år
blivit allt mer känt. Fiskeguider och färdiga paket för fiskeintresserade finns att tillgå.
Kajak: De bästa förutsättningarna för att paddla finns i skärgården utanför Slite. Slite är
också Gotlands havskajakcentrum. Här finns relativt många och lättillgängliga öarna och
möjligheten att paddla inomskärs möjliggör kajakpaddling oavsett väder.
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Golf: På Gotland finns natursköna golfbanor med varierad karaktär. På grund av det milda
klimatet på ön sträcker sig ofta golfsäsongen från tidig vår till sen höst. Totalt finns sju
golfbanor med varierande svårighetsgrad och landskapskaraktär.
Inom samtliga dessa områden finns kommersiella aktörer och ett föreningsliv som erbjuder
guidning, paket och evenemang. Ytterligare insatser kommer att krävas framåt. Inom fler
av dessa områden finns också en tydlig koppling till idrottsliv och tävlingsverksamhet som
ytterligare kan förstärkas.
4.6.4 Tillgångar och egenskaper – Mat och dryck

Gotländsk matkultur är känd i Sverige för sina fina råvaror och konsten att förädla dem till
en kulinarisk upplevelse. Det milda och soliga klimatet och en rik matkultur i kombination
med duktiga odlare och krögare skapar förutsättningar för detta.
Den gedigna jordbrukstraditionen på Gotland gör att man enkelt finner bra kvalitet på
lamm, fläsk och nötkött. Speciellt det gotländska lammköttet är känt för sin goda smak och
slaktas nu hela året. Flera av livsmedelsbutikerna på Gotland har specialiserat sig på gotländskt kött och det går att köpa "gårdskött" från olika lammgårdar på ön i butik.
Från april till midsommar är det säsong för sparrisen som är en gotländsk delikatess.
Nyskördat under sommaren tillhör också det gotländska utbudet. Många fina caféer finns
runtom på ön som bakar eget bröd och allt fler gårdsbagerier och specialbagerier har öppnat de senaste åren.
Matkulturen har intagit en central position i den gotländska kulturen och samhället och
många nya produkter har utvecklats under senare tid som serveras på Gotlands krogar.
På Gotland finner man allt från små, mysiga caféer till restauranger som håller hög klass.
Till exempel återfinns 17 av White Guides 598 restauranger på Gotland
4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Boende

Det finns ett stort och varierat utbud av boende på Gotland. Under senare år har kvaliteten
på det kommersiella boendet stadigt ökat genom nybyggnation och renoveringar. Inte
minst på landsbygden är det vanligt att anläggningar erbjuder olika typer av boende och
inte bara hamnar under en kategori.
Hotell. Ön erbjuder allt ifrån förstklassiga hotell i Visby till mysiga hotell på landsbygden.
Många hotell har öppet året runt. I Visby har antalet rum och bäddar ökat i både nya och
befintliga anläggningar.
Stugbyar. Gotland erbjuder ca: 20 stugbyar för semesterboende från Fårö i norr till Fide i
söder. Standarden har höjts och fler håller öppet en längre period av året även om sommaren är den naturliga högsäsongen.
Camping. Öns 20 campingplatser erbjuder plats för tält, husvagnar och husbilar. Flera av
campingplatserna hyr även ut campingstugor.
Vandrarhem. Cirka 40 vandrarhem finn på Gotland. Det finns allt ifrån enklare standard till
högre.
Bed & Breakfast. Det finns gott om B&B på ön, dels inne i Visby men även ute på landsbygden. Det är vanligen lite mindre anläggningar med ett personligt mottagande.
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Stugor och lägenheter. Gotland har ett stort utbud av stugor, lägenheter och rum som hyrs
ut genom olika förmedlingsfunktioner på nätet. De är en viktig del av boendekapaciteten
men endast en mindre del redovisas i någon statistik.
4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Möten och evenemang

Möten och evenemang är viktiga delar av den gotländska besöksnäringen. Små och stora
evenemang sker året runt på olika platser runt hela ön. Dessa evenemang har olika karaktär
och koppling till besöksnäringen. Här finns både årligen återkommande evenemang med
lokalt arrangörskap och tillfälliga evenemang där arrangören kommer utifrån. Idrottsföreningar, kulturföreningar och lokala sammanslutningar är viktiga arrangörer.
Konferenser och företagsevent som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av
besöksnäringen och har vuxit till ett starkt segment. Gotland har en växande verksamhet
inom eventbolag och andra företag som levererar kringtjänster.
Kongresser är en annan typ av stora möten med delvis annorlunda affärslogik. Dessa möten bygger på ett lokalt värdskap – inom forskning, yrkesföreningar, branschmöten mm.
Genom Gotland Convention Bureau har vi goda möjligheter att tillsammans med en lokal
värd lämna bud på exempelvis årsmöte för en viss yrkeskategori.
4.7 Sammanfattning av nuläget och utmaningar

Utveckling av totala antal gästnätter från 2009-2016 har ökat något över jämfört med genomsnittet för riket. (se figuren nedan) Dock visar en djupare analys, att Gotland har en
väsentligt mer ojämn utveckling med flera år med negativ utveckling. (Se bilaga sid 2)
Utländska gästnätter (se figuren nedan) har ökat mer på Gotland (38 %) under åren 20092016 än för riket (28 %). Andelen utländska gäster jämfört med totala antalet gästnätter har
minskat med en (1) procentenhet för riksgenomsnittet men även för Gotland. Andelen
utländska gästnätter är på Gotland är 14 procent lägre än riksgenomsnittet.
Förändring av antalet gästnätter 2009-2016
2009

2016

Förändring, procent

Gotland
Totalt antal gästnätter
Utländska gästnätter
Andel utländska, procent

822 600
81 000
10%

1 022 000
112 000
11%

+ 24%
+ 38%

Sverige
Totalt antal gästnätter
Utländska gästnätter
Andel utländska, procent

51 011 000
12 330 000
24%

61 862 000
15 676 000
25%

+ 21%
+ 27%

Antalet gästnätter och kapacitetsnyttjandet är mycket högt under juli men det finns ytterligare bäddkapacitet. Utländska gästnätter har relativt de totala gästnätterna en större spridning efter augusti – oktober månad. Se bilaga.
En viktig utmaning, som speglas i mål och strategier är att öka andelen utländska gäster och
försöka styra dessa till i första hand augusti-oktober men även till vår och försommarsäsongen. En ytterligare utmaning i förhållande till nuläget är att locka gäster att besöka ”hela
ön” varför mål och strategier söker sådana vägval.
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5. Strategisk potential och inriktning
Att medvetet välja inriktning, att välja marknader och teman att fokusera på, utifrån var det går att
skapa affärsnytta, är avgörande för en framgångsrik satsning.
Prioriterade marknader efter volympotential och besökares drivkrafter

Den svenska marknaden har störst ekonomisk betydelse utifrån nuvarande volymer. Tillväxten bedöms dock inte komma från Sverige i första hand utan från länder som betraktas
som närmarknader.
På exportmarknaderna är det framförallt Tyskland, Norge, Danmark och Finland som ses
som de största potentialmarknaderna för Gotland de närmsta åren.
Bedömningen är gjord efter historiska, nuvarande och potentiella volymer men även efter
de drivkrafter som segmenten från dessa geografiska marknader har. Drivkraftbedömningar
är gjorda utifrån Visit Swedens analyser om drivkraftssegmentering.
Inriktning på teman och produkter med krav på exportmognad

De prioriterade utländska marknader som Gotland vänder sig till behöver få en tydlig bild
av vad området har att erbjuda. Därför behövs en utveckling av tematiska reseanledningar
och en tydlig kommunikation anpassade till de prioriterade marknadernas behov. Om en
besökare från en prioriterad marknad ska attraheras av upplevelser så måste det finnas produkter av hög kvalitet som målgruppen finner enkla och intressanta att köpa.
Ett avgörande ställningstagande är att den strategiska inriktningen fokuserar på ett begränsat antal teman med underliggande produktgrupper. Att välja temastrategi är centralt för
utvecklingen och implementeringen av strategin.
Potentialen att utveckla besöksstråk

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass är det
mycket viktigt att utveckla besöksstråk som på ett tydligt och organiserat sätt gör det möjligt för besökare att tas sig ut på den gotländska landsbygden. Visby är ett självklart nav i
utvecklingen och bör ha central roll från stråken som utgår därifrån.
Samverkan och tydligare hållbar affärsnytta

Besöksnäringen i Gotland bör fokusera mot tydligare hållbar affärsnytta. Även om lönsamhet och tillväxt står i fokus ska även andra mått på sikt utvecklas.
Volymtillväxten utvecklas enklast genom att säkerställa samverkan mellan företagen och
marknadsförings- och säljorganisationerna men även genom samverkan mellan företagen
och Region Gotland. Samverkan kan med fördel ske genom att företagarna i området utser
tydliga produktägare med ett helhetsansvar för produktens hela förädlingsgrad från idé och
koncept via produktutveckling till lansering och marknadsföring för att skapa långsiktiga
och hållbara engagemang.
Affärsnyttans fulla verkningsgrad tydliggörs när de processer som skapar förädlingsvärde
tydliggörs. Detta innebär i förlängningen att den värdekedja eller värdekedjor för de produkter och/eller teman som väljs behöver utvecklas, beskrivas och mätas utifrån kundvärden, värde för samhället och medarbetare.
Inom denna värdekedja eller värdekedjorna kan den hållbara affärsnyttan med ekonomiska,
sociala och miljömässiga frågeställningar utvecklas. Hur detta ska hanteras föreslås att behandlas i ett senare utvecklings- och implementeringsarbete.
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Inriktning och fokusering i sammanfattning








Fokusera på Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Finland.
Ta fasta på de kända drivkrafterna hos de geografiska marknaderna och segmenten.
Fokusera teman utifrån de tillgångar Gotland har och som möter marknadernas
drivkraft.
Utveckla tre besöksstråk som stödjer tanken om hela Gotland som en året-runtdestination.
Eftersträva hållbar affärsnytta i produktutvecklingen genom samverkan och produktägarskap.
Evenemang och möten av olika slag kompletterar och stärker utbudet – året runt.

6. Målbild – steg på vägen mot gemensam vision
Mål och vision för Gotland har två tydliga steg:



Målbilden är att Gotland ska upplevas som en exportmogen destination 2022 där
företagen samverkar för att uppnå synergier som skapar hållbar tillväxt.
Med rätt strategiska vägval ska vi då börja se effekter som leder mot visionen med
sikte på 2027.

Företagen som medverkat under processen har formulerat en vision, uttryckt som en stark
vilja att samarbeta och som utgår från de kvaliteter som finns i området.

Vision – Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027
Formuleringen av visionen har en hög ambitionsnivå och föreslås utvecklas vidare i ett
senare utvecklings och implementeringsarbete. Visionens formulering måste alltid sättas i
relation till de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har samt även i
relation till de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs resan mot
visionen.
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”Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027”
Vision 2027

Affär

System &
Struktur

Medarbetare

Gapanalys

Målbild

Affär

Strategiska
åtgärder

Nuläge

System &
Struktur

Medarbetare

Affär

Medarbetare

Strategiska
vägval

System &
Struktur

6.1 Affärs- och tillväxtmål 2022

Företagen föreslås sätta upp en målbild som ska uppnås år 2022. Förslaget är att Gotlands
besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå en årlig tillväxttakt om 7
procent inom utpekade strategiska tillväxtområden. Även här, som för visionsformuleringen bör denna ambitionsnivå förankras och utvecklas vidare i senare utvecklings- och implementeringsarbete.
”År 2022 har vi uppnått en hållbar årlig tillväxt om 7 procent inom våra strategiska tillväxtområden.
Vision 2027

Affär

Medarbetare

Gapanalys

System &
Struktur

Målbild

Affär

Medarbetare

Nuläge

System &
Struktur

Strategiska
åtgärder

Affär

Medarbetare

System &
Struktur

Strategiska
vägval
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6.2 Strategiska mål för att nå målbilden

Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år 2022.
I sina utvecklingsprocesser ska Gotland ha fokus på tydliga erbjudanden mot den globala
resenären.
För att klara uppgiften ska Gotland snarast utvecklas tre tematiska områden för fritidsbesökaren.
Dessutom behöver Gotland utveckla tre ”besökstråk” som gör den gotländska landsbygden attraktiv och tillgänglig året runt.
Utvecklingen ska främst ske inom tre tydliga tematiska områden som ska nå exportmognad:



Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare



Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde



Unika och profilerande dryck- och matupplevelser

Kombinerade produktkoncept från olika teman ska utvecklas till hållbara produkter och
erbjudanden som attraherar de utvalda målgrupperna.
Besöksnäringen på Gotland bör snarast utveckla en strategi för besöksstråk för att säkerställa tanken om en året runt-destination för hela Gotland.
Utvecklingen bör göras för tre tydliga besöksstråk



Visby och norrut



Visby och österut



Visby och söderut

Möten och evenemang stärker och kompletterar

Möten och evenemang har en särskild ställning i arbetet med en besöksnäringsstrategi.
Dessa områden handlar om Gotlands attraktionskraft i ett bredare perspektiv för Gotland
som plats att besöka, men också plats att bo och verka på.
Gotland har stora möjligheter inom området evenemang och möten. Under kommande
utvecklings- och implementeringsarbete behöver en strategi för detta utvecklas och förankras. Denna bör baseras på våra förutsättningar och styrkor och fastställa kärnvärden och
kriterier för vilken typ av evenemang och möten som är strategiskt riktiga för Gotland
6.3 Förslag på åtgärder att genomföra för att nå målbild 2022

Förlaget är att Gotlands besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå
en årlig tillväxttakt om 7 procent efter 2022. Nedanstående målområden förslås att utvecklas vidare.






Marknader – val av geografiska marknader
Teman - val av teman och hållbara produkter som ska utvecklas mot exportmognad
Utveckling av besöksstråk för att möjliggöra hela Gotland som året-runt destination
Val av marknadssegment – med fokus på drivkrafter
Val av samarbetsparters – utifrån internationella resenärers reselogik
20 (41)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen





Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

Satsning på kryssningstrafik
Satsning på möten och evenemang
Organisering av det strategiska, taktiska och operativa arbetet destinationen Gotland för att möta vision och målbild

Operativa mål

Besöksnäringen har två operativa mål som fokuseras
 Öka resandet med flyg och färja med 20 % med ett tydligt fokus på klimatsmart resande
 Öka antalet gästnätter med 20 % och internationella gästnätter med 30%
Målbilden har kompletterats med kritiska framgångsfaktorer indelat i tre övergripande vägval. Besöksnäringen behöver starta arbetet med de kritiska framgångsfaktorerna omgående
men också prioritera dem för att nå målen. Se figuren på nästa sida.
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Kritiska framgångsfaktorer för att nå operativa mål

Målbilder
Öka antalet gäst-nätter totalt med 20% och
antalet internationella gästnätter med 30%

Öka resandet med flyg och färja 20%

Öka samarbetet inom hela
besöksnäringen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka långsiktig marknads-föring av
Gotland internationellt
Arbeta aktivt för att bli en åretrunt och exportmogen
destination

Övergripande vägval

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftsamla i tematik, stråk och säsong
Skifta bytesdag för att jämna ut
beläggning på färjan
Öka andelen engagerad näring
Draghjälp från näringen att fylla tomma
platser på båtarna
Rikta erbjudanden till valda målgrupper
Bygga upp gemensam stark säljorganisation för möten
Utöka samarbete och produktutveckling
mellan transportörerna och
evenemangsaktörerna
Tydliggör och sälj in upplevelser och
egenskaper som inte kan erhållas på
färjan – som t.ex. Världsarvet
Utveckla stråkens tillgänglighet,
attraktion och utbud
Transporter som för kryssningsresenärer
utanför Visby
Öka träffsäkerheten i marknadsföringen
Fokus på redan ”Sverigefrälsta”
marknader
Arbeta tidigare i travel cycle
Satsa på säsongsförlängning
Säkerställa att näringen med på
exporttåget
Utveckla en evenemangs- strategi med
fokus på export
Utveckla marknadsförings-strategi mot
kryssnings-rederier
Samverka med CMP (Copenhagen Malmö
Port)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ge näringen stöd och verktyg för utveckling
Tydliggöra marknad och målgrupp
Utveckla produkter med kundfokus
Ökad kvalitet på produkter och värdskap
Hållbart fokus för utveckling
Utveckla och använda relevanta KPI:er
Sampaketera med handeln
Erbjuda aktiviteter på stråken
Hållbart fokus för utveckling
Utveckla evenemang som medför
handel/shopping för aktiva och medföljande
Utveckla hotellerbjudande så att det lockar
medföljande
Utveckla evenemang som motiverar en vistelse
på minst 4 nätter
Utveckla transporter och evenemang
tillsammans med näringen – bo, äta, göra,
handla
Harmonisera och kundanpassa öppettider
Skapa en fungerande samverkan med
VisitSweden
Investera långsiktigt i marknadsföring
Finnas där kunden finns även digitalt
Avgränsa och prioritera marknader
Strategin tas i respektive styrelse
Marknadsför det unika med Gotland som en
utländsk målgrupp uppskattar
Marknadsför det unika och som
kryssningspassagerare kan/har tid att göra
under ett anlöp
Välj ut de rederier som stödjer Gotlands strategi
och fokusera på ett starkt samarbete med dem
för kryssning

Klara av att ha öppet året runt
Skapa tydliga reseanledningar utanför högsäsong
Dra nytta av ö-läget för utveckling
Arbeta för helgförlängning torsdag-måndag
Utveckla stråken
Fokusera på mars- Almedalen och augusti – december
Utveckla evenemang som stödjer nya perioder
Skapa en årskalender för evenemang som planerings-verktyg
Koppla evenemang och kryssning till shopping-möjligheter
Välj ut befintliga alt utveckla nya aktiviteter eller upplevelser som har störst störst chans att bli
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7. Strategier
Den strategiska utvecklingen vilar på sex fundamentala strategier som är avgörande för att
Gotland ska lyckas för att nå sin målbild. Respektive strategi omfattar de olika delar som
det fortsatta utvecklingsarbetet föreslås fokusera på.
De sex övergripande strategierna för att framgångsrikt utveckla Gotland är:
A. En hållbar besöksnäring
B. Strategi för tematiskt baserad produktportfölj
C. Strategi för besöksstråk
D. Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer
E. Samordnad marknadsföring och distribution
F. Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland
A – En hållbar besöksnäring

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som
myndigheter. Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat,
något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnäringen.
Den nationella strategin betonar att Sverige har ett gott utgångsläge och stora möjligheter
att utveckla en hållbar besöksnäring. Sverige är ett av världens mest miljövänliga länder och
enligt World Economic Forum det land med allra bäst förutsättningar för en hållbar utveckling. Sverige som resmål rankas högt tack vare bland annat allemansrätten och tydliga
miljömål.
Krav på miljömässig hållbarhet börjar inom flera branscher och sektorer bli en självklarhet
och en del av verksamhetsutvecklingen. Det gäller inte minst hotell- och konferensanläggningar, som profilerar sig med närproducerad mat, miljöcertifieringar och en genomgående
hållbarhetsansats. För Gotlands del som i sin struktur bygger på flyg- och färjetrafik är ett
klimatsmart resande avgörande för framtida satsningar.
Mycket mer återstår att göra. Ett stöd i omställningsarbetet kan ges genom en gemensam
kunskapsplattform och förmedling av lärande exempel, som visar på att snål resursanvändning och sociala hänsyn är lönsamt i längden. Nationella och internationella organisationer
som har utvecklat kriterier och principer för arbetet med en hållbar besöksnäring bör få en
vidare spridning.
En hållbar besöksnäring handlar inte enbart om miljömässig hållbarhet utan också om ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Något som rör frågor kring exempelvis fysisk tillgänglighet, genus, inkludering och mångfald.
En utmaning handlar därför om hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom
ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Detta kan exempelvis handla om hur Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen.
Besöksmål behöver göras tillgängliga för besökare med olika funktionsvariationer. Ökad
tillgänglighet genom iordningställda promenader, kollektiva transporter, tillgång till toaletter
och information på flera språk bidrar till ett bättre mottagande.
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Strategiska insatser för att utveckla en hållbar besöksnäring:



Inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter som skapas med hållbarhet som tydlig ledstjärna.



Stödja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring en hållbar besöksnäring.



Göra särskilda insatser och projekt med fokus på attutveckla besöksnäringen med
fokus på miljömässig, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Viktigt att särskilt
beakta besöksmålens tillgänglighet för alla, oavsett fysiska förutsättningar att ta sig
fram.

B – Strategi för tematiskt baserad produktportfölj

Gotlands strategiska tillgångar behöver samlas och utvecklas under tematiska områden.
Att utveckla destinationens tematiska områden mot tänkta marknader och målgrupper är
centralt för att utveckla Gotlands värdeerbjudande. En del av de produkter som kan utgöra
kärnan i respektive tematiskt område finns redan.
Utmaningen är att utveckla samverkan mellan företag så att produkternas attraktionskraft
kan paketeras på ett sådant sätt att tematiken blir tydlig och produkten blir exportmogen.
Tydligheten utvecklas genom att aktörer samverkar med varandra inom samma tematiska
område. Vidare behöver kommunikationen tydliggöras samt att säkerställa såväl distribution som marknadsbearbetning och försäljning mot valda segment och marknader.
Ett sådant utvecklingsarbete är ofta svårt för enskilda aktörer att ta sig an. Arbetet måste
göras i samförstånd mellan företagen för att nå en nödvändig samverkan. Arbetet behöver
också organiseras och ledas och av en aktör som har näringens förtroende.
Exakt vilka tillgångar som ska utvecklas behöver näringens företagare tillsammans med
Region Gotland bestämma i samråd med varandra. En samsyn kring gemensamma utvecklingsinsatser är centralt för framgångsrik tematisk utveckling. I slutändan är det säljbara
produkter som måste vara i fokus och bilda en attraktiv produktportfölj.
Fokuserade teman

Strategin för att enklare utveckla och profilera destinationen samt effektivare nå ut på
marknaden bör fokusera på ett mindre antal teman där varje tema kan beskrivas med underliggande produktgrupper. Utifrån produktgrupperna utvecklar företagen därefter produkter och erbjudanden som säljs till marknaden.
Utmaningen att utveckla de teman som senare ska vidareutvecklas till tematiska produkter
är framförallt att förstå varför teman ska utvecklas samt att välja rätt teman.
Baserat på de tillgångar som finns idag och de potentiella prioriterade utländska marknadernas drivkrafter, som beskrivits tidigare, föreslås att Gotland fokuserar på upplevelser
inom i huvudsak tre teman med tillhörande produktgrupper:
Produktgrupperna bestäms under ett utvecklings- och implementeringsarbete. Ett sådant
beslut ska grunda sig på en matchning mellan marknadens och näringens drivkrafter.

24 (41)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

Outdoor
Cykling
Vandring
Klä ring
Fiske

Mat & Dryck
Restauranger
Caféer
Gårdsbu ker
Producenter
Terroir

Natur & Kultur
Visby
Världsarvet
Film
Hantverk
Kyrkor
Gotlands historia
Lugn & Ro

Ovan beskrivs föreslagna teman för utveckling som ska översättas i affärs- och handlingsplaner för de produkter som ska utvecklas. Planerna ska ligga till grund för framtida initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planerna ska
stötta och attrahera både entreprenörer, offentliga aktörer och externa finansiärer.
Golf kan ses som ett intressant utvecklingsarbete men faller normalt inte under begreppet
outdoor. Om ett framtida utvecklingsarbete anser att golf är ett strategiskt affärsområde
bör golf beaktas i utvecklingsarbetet.
Tema outdoorupplevelser – produktgrupper som skapar reseanledning för den aktiva besökaren

Outdoor beskrivs som aktiva naturupplevelser. Under senare tid har begreppet blivit alltmer uppmärksammat och kopplar ofta till attityder och livsstilar inte sällan relaterat till välbefinnande och hälsa.
Trendrapporter och undersökningar pekar också på en mycket starkt tillväxt för outdoor
som enskild reseanledning men ofta utgör det också ett starkt inslag i gästers semesteraktiviteter utan att behöva vara reseanledningen i sig.

Produktgrupper inom outdoor kan vara såväl lättare aktiviteter som vandring, cykling,
paddling och fiske som mer nischade avancerade upplevelser som kitesurfing och klättring.
Ofta finns både lättare och tuffare varianter beroende på vilken typ av kund man riktar sig
till.
På Gotland finns det en stor potential i att utveckla tematiska produkter inom främst vandring och cykling.
Även andra tematiska produkter inom outdoor, till exempel fiske, klättring och paddling,
kan bli aktuella och föreslås att analyseras vidare i ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Vandring – Gotland kan erbjuda mångfald

Vandring bedöms ha mycket goda möjligheter att utvecklas till en framgångsrik produkt¬grupp inom temat outdoor. Vandringens tillgångar har idag mycket låg förädlingsgrad jämfört med sin potential. För vandring bedöms det finnas goda möjligheter att få
besökare att hitta till området, stanna och komma tillbaka på vår, sommar och höst.
Fördelar med vandring på Gotland är:
 Varierande sträckningar med fina leder och stigar i lättvandrade terräng är lämpliga
för många och kan tilltala olika målgrupper. Gotland runt är ett begrepp som också

25 (41)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen






Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

fungerar för vandring. Vackra miljöer längs kuststräckor kombinerat med vägar och
stigar på landsbygden borgar för en variationsrik upplevelse.
Vandringen på Gotland kan väl lämpad för vandrare med andra intressen, t.ex.
matupplevelser eller kultur.
Ökande efterfrågan för en stor målgrupp från de länder som Gotland bör se som
sina prioriterade marknader. Detta gäller även för svenska besökare.
Goda möjligheter att ”vandra utan att vandra”. Genom en tydlig reseanledning kan
andra upplevelser lyftas fram som tillsammans skapar stor attraktionskraft. Upplevelser under vandringen – eller upplevelser medan resesällskapet vandrar.
Lätt att inkludera i flera andra produkter och paket.

Utvecklingsbehovet för att vandring ska bli en intäktsdrivare:
För att vandring ska kunna utvecklas till att bli en hållbar intäktsdrivare krävs att aktörerna
organiserar arbetet och ansvarar för temat. Samarbetet behöver omfatta såväl attraktivitet,
kvalitetssäkring, drift och underhåll av leder såväl som paketering av kombinerade upplevelser samt hur lederna görs tillgängliga. Dessutom har vandraren önskemål om tillgänglighet till, från och på leder samt uppgifter om kollektivtrafik etc.
Vissa av dessa saker finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men det är viktigt att detta är ett pågående arbete där attraktiviteten, kvalitetssäkringen och en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för vandring alltid kan utvecklas.
Cykling – Gotlands potential att erbjuda stor variation

Idag finns många etablerade cykelleder i Europa, inte minst i cykelländer som Tyskland,
Holland, Schweiz och Danmark. Lederna går genom attraktiva landskap och har en stark
koppling till det lokala näringslivet. Resultatet av satsningarna har visat sig efter några år.
Befintliga företag har ökat sin omsättning flera gånger om och kreativa nyetableringar har
sett dagens ljus. Gemensamt har man bidragit till att göra cykelleden till en lönsam affär för
sin region.
Sverige har länge varit underutvecklat när det gäller cykelturism. Den gängse bilden av en
cykelsemester är ett lågbudgetalternativ med övernattning i eget tält och matlagning på
spritkök. Idag efterfrågas lika ofta ett bra boende, god mat och dryck och ett väl genomtänkt serviceutbud. Upplevelser som får kosta!
Regeringen bedömde i 2008 års infrastrukturproposition att cykling har goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Cykelturismen i Europa är en storindustri som omsätter flera tiotals miljarder kronor per år. Den utgör en del av en trend som betonar värden
som aktiv fritid, hälsa och motion samt ekoturism och en klimatmässigt hållbar utveckling.
Under senare år har cykeltrenden tagit fart även i Sverige.
Cykelturister förflyttar sig i allmänhet 4-7 mil per dag och familjer med små barn kanske 23 mil. Cykelturisten är 40-70 år och spenderar mer pengar per dygn än en bilburen turist.
Fördelar med cykling på Gotland är:
 Relativt finmaskigt nät av attraktiva vägar som är lämpliga även för cyklister
 En variation av natur och landskapstyper framförallt med tanke på kuststräckor
 Ett relativt etablerat näringsliv längs med leder
 Ett betydande utbud av kulturellt och historiskt intressanta besöksmål
 Perspektivet att Gotland är en ö. Cykling på öar är positivt
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Utvecklingsbehovet för att cykling ska bli en intäktsdrivare:
För att cykling ska kunna utvecklas till en exportmogen hållbar intäktsdrivare krävs, liksom
för vandring, ett organiserat arbete med management som ansvarar för temat, alltifrån drift
och underhåll av cykelleder till marknadsföring genom hemsida, information om cykelleder,
kartor, uppgifter om transporter och tillgänglighet till paketering av kombinerade upplevelser.
Cyklisten har dessutom behov av att utrustningen är i gott skick och uppskattar därför ett
cykelvänligt värdskap hos aktörerna längs med lederna som innefattar boende med plats för
cykeln, möjlighet till enklare service, reparation och tvättning.
Dessutom har cyklisten önskemål om tillgänglighet till, från och på leder, uppgift om kollektivtrafik där cykel kan tas med.
Fokus på hela affären kräver samordnad affärs- och produktutveckling längs hela ön.
En del av ovanstående punkter finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men
det är viktigt att detta är ett pågående arbete där man egentligen aldrig blir klar i sin
kvalitetssäkring och strävan efter en bättre upplevelse för den globale resenären med intresse för cykling.
Tema natur & kulturupplevelser – reseanledningar för den nyfikna resenären

På Gotland finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential.
Tillgångarna avseende kultur på Gotland omfattar:
 Film, berättelser och sevärdheter kring Ingmar Bergman
 Konst, erkända lokala konstnärer och etablerade konstrundor
 Musik, konserter och festivaler med varierat utbud som attraherar olika målgrupper
 Historia, med tysk prägel samt brett utbud av kulturhistoriska besöksmål och
muséer
 Visby, världsarvet och ringmuren
 Kyrkorna över hela Gotland
 Livsstilen på Gotland, socialt och ekologiskt hållbar. Småskaliga, lokala producenter, nytänkande krogar och aktiviteter som utgår från kulturtradition
 Naturscener, med raukar, ständer, kalksten och havet som tillsammans bildar en
mosaik av naturupplevelser
 Rikt fågelliv

Mycket av det som attraherar utländska marknader är svensk livsstil, som vi ser varje dag
och därför är blinda för. Att lyfta fram och kommunicera dessa värden är ett långsiktigt
arbete som behöver utvecklas och kan därför inte användas som en dragare idag.
Utvecklingsbehovet för att kulturupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
 Tydliggöra de kulturområden som fångar intresse och som går att kommersialisera
 Skapa tydligare intäktsgeneratorer kopplade till de tematiska produkterna inom kulturområdet
 Använda utbudet av produkter inom kulturområdet för att profilera erbjudanden
inom andra tematiska områden
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Tema Mat och Dryck - upplevelser och reseanledningar för den kulinariska resenären

Det globala intresset för mat och dryck har exploderat på senare tid vilket kommer till uttryck i stort utbud av matprogram på tv och radio, allt fler matmagasin, bloggar om mat
och dryck och foodies etc. Maten som tema har en högre förädlingsgrad än outdoor idag,
men det finns fortfarande en outnyttjad potential att använda mat & dryck som profilerande tema. Utvecklingen bör fokuseras på en tydligare koppling till upplevelser kring maten
och dess ursprung – både där den produceras, förädlas och konsumeras.
Gotland är en mat-ö och har en potential inom mat och dryck
Möjligheter kopplat till mat & dryck baseras på:
 Det som är unika råvaror för Gotland som tryffel, saffran, ramslök, salmbär m.m.
 Jordbruket och odlingar med gårdsbutiker som erbjuder närodlade och ekologiska
produkter som bageriprodukter, kryddor, bär.
 Kött som lamm och nöt
 Producenter av öl, vin och whiskey som alla använder så många lokala råvaror som
möjligt i sin framställning.
Utvecklingsbehovet för att mat och dryckesupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar:
Koncept och produkter kring mat & dryck kan med fördel kopplas samman med olika
outdoor-erbjudanden. Produkter och koncept som kan utvecklas ännu mer ur ett turistiskt
perspektiv är:
 Lokalproducerade (ekologiska) matvaror
 Måltidsupplevelser (idag små enheter men erkända)
 Matvandringar
 Cykla eller vandra mellan vingårdar, musterier och gårdsbutiker
Golf som kompletterande utbud

Golf är inte ett fokuserat tema för exportmarknaderna idag. Golf har dock en intressant
utvecklingspotential för en smalare målgrupp på för de tänkbara marknaderna. Utvecklingen hanteras bäst av golfklubbarna själva men med stöd i ett framtida utvecklings och implementeringsarbete.
Evenemang och möten på Gotland

Gotland har ett rikt kulturutbud, en fascinerande historia och storslagen natur som ger
varje möte en alldeles speciell inramning. Världsarvstaden Visby erbjuder spännande miljöer för olika typer av evenemang och möten i historisk miljö.
Evenemang och möten bidrar till att de stödjer ambitionen att utöka säsongsförlängning
och utvecklingen av de tre stråken. På så vis medverkar möten och evenemang till att utveckla Gotland till en året runt-destination.
Möten och evenemang skiljer sig åt beroende på vilken typ som avses. Det finns tillfälliga
evenemang där arrangören kommer utifrån. Det finns återkommande evenemang med ett
lokalt arrangörskap som har ett uttalat syfte att öka reseanledningarna till Gotland och att
locka besökare på andra delar av året än under högsäsong. Evenemang handlar om att
stärka en plats attraktivitet och identitet som en plats att besöka, leva och verka på.
Gotland jobbar idag aktivt med att locka såväl konferenser, företagsevent och kongresser
till Gotland och fördelarna med dessa olika möten skiljer sig åt. Konferenser och företags-
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event som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av besöksnäringen och har
vuxit till ett starkt segment där det finns en rad professionella aktörer på Gotland.
Kongresser är en annan viktig gren av mötesindustrin. Ett lokalt värdskap är i dessa sammanhang ofta avgörande för att få en kongress till Visby. Stora möten lockar hit forskare,
yrkeskategorier och branschmöten som ger Gotland möjlighet att visa upp ett professionellt Gotland som är attraktivt att arbeta och bo på. Deltagarna får se att deras profession
finns även här och kan lockas att jobba och leva här. De gotländska deltagarna får ett utökat nätverk, kompetensutveckling och får möjlighet att visa upp hur vi jobbar med frågorna
på Gotland.
Möten och evenemang handlar om attraktionskraft i ett brett perspektiv. Verksamheten
bedrivs idag professionellt men behöver förstärkas ytterligare i det kommande utvecklingsoch implementeringsarbetet. För att nå framgång inom möten och evenemang krävs bland
annat insatser som:
 Ta del av nationell och internationell statistik och kunskap om möten och evenemang.
 Beskrivning av vilka olika typer av möten och evenemang som finns och hur de
skiljer sig åt i form av effekter, fördelar och hur man lockar dem till sin destination.
Olika typer av möten och evenemang har väldigt skilda fördelar.
 Vi behöver utveckla former för att bättre mäta effekterna av möten och evenemang.
 Hållbarhetsfrågor är avgörande för att lyckas inom möten och evenemang?
 Ökad samverkan krävs mellan olika aktörer för att utveckla en attraktiv mötes- och
evenemangsdestination. Utvecklingsinsatserna stärks över att fler är delaktiga i arbetet. Det är också viktigt att ta del av andra destinationers arbete och finnas med i
nationella sammanhang där vi vänder oss mot internationella besökare/deltagare.
Idrottens Ö – samverkan mellan 35 aktörer

Idrottens Ö är ett intressant samarbetsprojekt mellan den gotländska idrottsrörelsen och
besöksnäringen på Gotland. Genom samarbetet erbjuder Destination Gotland resor och
boendepaket till förmånliga priser i samband med olika idrottsevenemang, som även innefattar idrottsmöten. Projektet levererade nyligen drygt 1100 gästnätter och utförs oftast på
ideell basis.
Inom ramen för Idrottens Ö jobbar man aktivt med att skräddarsy paket för idrottsmöten
av olika storlek och inriktning. Det kan vara allt från det stora årsmötet, konferensen till
den lilla planeringsresan med styrelsen eller idrottsledare. De paketerar resa, boende, möteslokaler och studiebesök och andra kringaktiviteter till förmånliga idrottspriser utifrån
kundens önskemål.
Gotland Convention Bureau

Gotland Convention Bureau (GCB) är en icke vinstdrivande organisation som marknadsför
hela Gotland som mötesplats. GCB fungerar som koordinator mellan kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna i den gotländska mötesindustrin. Hos GCB kan företag
och organisationer kostnadsfritt få råd och stöd för att arrangera ett framgångsrikt möte på
Gotland. Formerna för den fortsatta verksamheten vid GCB behöver utredas under kommande utvecklings- och implementeringsarbete.
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C - Strategi för besöksstråk

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass behöver
det framtida utvecklingsarbetet samla insatserna för att arbeta fram tre turistiska stråk.
Förutom att det finns olika stråk i Visby så är Visby är ett självklart nav i utvecklingen och
kommer att få en central roll även från stråken som utgår därifrån. Stråken är till sin natur
geografiska men måste kopplas samman med produkter inom de tre valda tematiska fokusområdena.
Stråkens potential

Det finns tre presumtiva stråk att utveckla, Visby och söderut, Visby och norrut samt Visby
och österut. De olika stråkens särprägel blir tongivande för den framtida produktutvecklingen.
Inledningsvis, i ett eventuellt framtida utvecklings- och implementeringsarbete, behöver
arbetet kartlägga och utreda samt förankra potentialen i de tre stråken. En bedömning och
analys behöver göras utifrån tillgänglighet, tematisk attraktivitet (till exempel vandring, cykel och kultur), och utifrån den globale resenärens drivkrafter. Analysen behöver också
baseras på en bättre förståelse för förmågan hos näringen, längs med stråken, att gemensamt engagera sig i stråkets utveckling. Framförallt gäller det att kunna erbjuda, boende,
mat och attraktiva aktiviteter samt att kunna paketera dessa. Först efter att denna analys är
gjord går det att med säkerhet säga vilken utvecklingspotential som stråken har.
Utvecklingsstrategi av stråken

Utifrån en sammanvägd potentialbedömning av samtliga stråk kan insatserna prioriteras på
vilket stråk man ska starta arbetet. Det är viktigt att redan nu poängtera att samtliga stråk
behöver utvecklas. Den främsta anledningen är att eliminera företagens ekonomiska risker.
Stråken kan t.ex. vara öppna olika dagar under ”lågsäsong”, vilket gör att alla företag inte
nödvändigtvis har öppet varje dag under lågsäsong. Besökare kan vistas på alla stråk under
t.ex. en vecka men inte på varje stråk varje dag. Ambitionen är således, att minst ett stråk
ska vara tillgängligt varje dag.
En alternativ utvecklingsstrategi kan vara att man väljer delar av två eller alla tre stråken.
Detta kan gälla om t.ex. man kommer fram till att Gotlands kyrkor är av så stort intresse så
att det bildar en egen tur. De mest intressanta kyrkobesöken skulle då kunna ligga i två eller
alla tre stråken. Det samma gäller även för andra kulturupplevelser. En sådan utgångspunkt
behöver ligga med i den initiala analysen vid ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete.
Utvecklingen av stråken är särskilt strategiskt viktiga utvecklingsområden för att nå inriktningsmålet om att hela Gotland ska vara en året-runt destination.
Erfarenheter visar från utvecklingsarbeten på andra destinationer, leder till slutsatsen att det
är viktigt att begränsa näringens finansiella risk i byggandet av nya säsonger.
Ambitionen att ha maximal tillgänglighet och öppethållande initialt måste ses som relativt
riskfyllt. Därför måste en tydlig utveckling med låg risk tas fram för hur stråken ska utvecklas och hålla öppet.
Det är viktigt att ”skynda långsamt” och matcha en satsning på öppethållande med en hög
upplevd tillgänglighet med tydliga erbjudanden och fokuserat marknads- och säljarbete.
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Hur en sådan satsning ser ut i praktiken återstår att analysera. En fungerande modell är att
välja ut den period som ska förbättras, ofta initialt begränsat till två extra veckor eller en
månads helger beroende på näringens resurser och riskvillighet. En sådan satsning ska ha
ett tydligt erbjudande till en tydlig målgrupp med etablerade sälj och marknadskanaler
och/eller kopplade till evenemang eller andra aktiviteter.
Successivt byggs stråket upp genom att förlänga helgen till exempelvis s.k. ovala helger
(torsdag – söndag alternativt fredag – måndag).
En hypotes som bör prövas kan vara att ett stråk har öppet torsdag – söndag ett andra
stråk fredag-måndag. Stråken kan därmed i sin initiala utvecklingsfas tillsammans ha öppet
drygt 70 procent (5/7) av veckans dagar. Att sedan ytterligare förlänga med en dag per
stråk är sannolikt möjligt i ett lite senare skede.
Viktigt är också att knyta an till olika verksamheter i Visby där företagen drar nytta av
varandra.
Som en röd tråd gäller att utveckla attraktionskraften i stråken med speciellt fokus på företagens möjligheter till intjäning.
D – Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer

Affärsnyttan för företagen är ett bärande budskap i alla besöksnäringsstrategier som syftar
till att skapa tillväxt. En stor utmaning för företagen i besöksnäringen är att bli mer framgångsrika och växa med ökad eller bibehållen lönsamhet över tid.
För att tillväxten och lönsamheten ska säkerställas krävs en hög attraktivitet genom att
kombi-nationer av olika företags erbjudanden utvecklas, paketeras, marknadsförs och säljs.
Oftast sker dessa erbjudanden genom samverkan med flera aktörer.
Näringen måste på egen hand kunna driva samverkan och på så sätt skapa tillväxt som är
ekonomiskt hållbar. Erfarenheter visar att de samverkansmodeller som grundar sig på en
tydlig produktägare till vilken en eller flera leverantörer är knutna är de mest framgångsrika
över tid.
Denna samverkansmodell bör bl.a. ta fasta på paketeringens grunder men kan med fördel
gå steget längre och främja ”modulariserad” produktutveckling och paketering, där olika
kombinationer av innehåll formar produkten. Genom denna metodik underlättas kundens
möjlighet att paketera inför resan men även väl framme på plats utan att binda upp sig i
stora färdiga paketlösningar från början.
Kunden kan istället välja att lätt köpa till olika upplevelser, produkter och tjänster i öppna
paket via den produktägare som den väljer att göra affärer med, utefter kundens egna önskemål. På så sätt finns möjlighet till både enkla och komplexa produkter utifrån kundens
önskemål och vana.
Genom att följa kundens beteende kan snabbt nya produkter och erbjudanden tas fram och
levereras som möter eller överträffar kundens förväntan. Denna modell bör utvecklas under arbetets fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete
Modellen ska utformas för att främja tematisk samverkan över Gotlands stråk så att starka
erbjudanden av hög klass och med tydlig tematisk inriktning främjas.
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E – Samordnad marknadsföring och distribution

En avgörande strategi för tillväxten är att samordna och öka träffsäkerheten i marknadsförings-insatser och att säkerställa distributionen. Arbetet med att samordna marknadsföringen startar redan på det nationella planet genom att VisitSweden analyserar olika geografiska
marknader och vad potentiella resenärers inställning och intresse är för att resa till Sverige.
De potentiella resenärerna indelats i olika målgrupper för vilka VisitSweden tagit fram beskrivningar om olika drivkrafter att resa till Sverige.
Samordnad marknadsföring med VisitSweden

En av framgångsfaktorerna till att nå de utländska marknaderna ligger i en långsiktig samverkan med VisitSweden. Att etablera en närvaro på någon av VisitSwedens prioriterade
marknader tar tid och måste vara uthålligt. Att förbättra Gotlands kännedom på utländska
marknader kräver fokus, uthållighet och smarta kommunikativa lösningar.
Gotlands erbjudande är starkt och unikt men i princip oprövat i en systematisk marknadsbearbetning. Gotlands unicitet och ö-läge gör det möjligt för VisitSweden att formulera
tydliga budskap där Gotland sticker ut från många andra Svenska erbjudanden.
Val av marknader utgår från vilken tillgänglighet som finns eller som man har anledning till
att anta i en nära framtid. Vidare är valet av de geografiska marknaderna baserat på köpkraften hos de segment som kan tänkas välja Sverige som resmål. Segmentsanalyserna visar
också vilka drivkrafter segmenten har. Begreppsmässigt beskriver VisitSweden dessa som




”nyfikna upptäckare”
”aktiva naturälskare” och
”vardagssmitande livsnjutare”.

När drivkrafterna och dess andelar på olika geografiska marknader analyseras och matchas
mot de tillgångar som Gotland har under perioden den femte årstiden, sensommaren, utkristalliseras ett mönster av vilka geografiska marknader och segment som bör prioriteras.
Analysen har också vägt in befintliga resmönster, upparbetade relationer och tillgänglighet
från olika marknader till Gotland.
Analysen visar att de marknader som har störst potential i volym är Tyskland och Norge
med fokus på den nyfikne upptäckaren för Tyskland och den vardagssmitande livsnjutaren
för Norge. Även Danmark och Finland är intressanta marknader. Därutöver finns ett intresse från många internationella destinationer där Gotland är en ”hemlig plats” alternativt
har blivit ett resmål för någon särskild intressentgrupp – ”nördturism”. Dessa bearbetas
med fördel genom digitala kanaler.
Gotland har inte en historia av långsiktig marknadsbearbetning av utländska marknader
annat än i begränsad utsträckning och inte tillsammans med VisitSweden. Det är därför
viktigt att fokusera insatserna så att de kan ge snabba resultat.
En satsning på en given marknad kräver bearbetning under flera år för att ge resultat och
inklud-erar säkerställande av tillgänglighet så väl som erbjudanden och kampanjer. Det är
viktigt att arbeta så pass länge att arbetet kan justeras för att ge bättre effekt.
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Digitaliserad marknadsföring

Digitaliseringen genomsyrar hela destinationsutvecklingsprocessen och i synnerhet inom
marknadsföringen varför samverkan inom den digitala utvecklingen rekommenderas. Genom att regionen och företagen medverkar i denna samverkan underlättas möjligheterna i
den digitala transformationen av marknadsföringen.
Den digitala marknadsföringen är relativt enkel och resurseffektiv att göra. Med riktad digital marknadsföring går det att komma närmare kunden genom exempelvis annonsering i
sociala medier och sökmotorsoptimering.
Det bör understrykas att insatserna behöver göras samordnat och med fördel genom kluster av företag som erbjuder paketerade eller liknande produkter så att den digitala synligheten för hela destinationens utbud ökar. Genom en digital kompetens kan man dra nytta
av nya och förändrade kundbeteenden. Den digitala kompetensen bör finnas både hos
varje enskilt företag samt hos en central resurs inom destinationen.
Det är viktigt att visa upp Gotlands erbjudanden på internationella inspirations- och bokningssajter där gästen behöver få en uppfattning inte bara om en specifik aktivitet eller boende etc. Genom att sajten visar vad som finns i närheten beträffande aktiviteter, besöksmål etc. uppfattas Gotland bättre i ett sammanhang och skapar därmed högre attraktivitet.
Tyska marknadens kännetecken och potential

Den tyska marknaden karaktäriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stads-upplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Drivkrafterna för att resa till Sverige
är mindre vad gäller shopping och mat & dryck.
De tyska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter som boendeform. Två tredjedelar av gruppen som beskrivs som den globala resenären känner till Sverige som resmål
och lika många planerar att resa hit.
För tyskarna är inte kulinariska upplevelser i sig en reseanledning, även om mat och dryck
är ett viktigt komplement till totalupplevelsen.
”Tyskarnas övernattningar står för 19 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 3 miljoner övernattningar från Tyskland förra
året, vilket är en ökning med 3,3 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
Besökare från Tyskland konsumerade i snitt för 574 svenska kronor per person och dag
under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1
085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.
Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Tyskland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester vilket motsvarar 23,5 miljoner tyskar”.
Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2016 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014
Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

”Sveriges näst största utlandsmarknad, Tyskland, fortsatte också att växa under sommaren
2017 med nästan 35 000 fler övernattningar än sommaren innan. Sverige fortsätter att upplevas som ett tryggt, sympatiskt och hälsosamt land med gott om vacker natur. I Tyskland
har olika kampanjer med oväntade grepp som avlöst varandra under året skapat jämnt flöde
av inspiration om Sverige. Ett mångårigt samarbete mellan tyska researrangörer och svensk
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besöksnäring har lett till ökad kännedom om Sverige och gett konkreta resultat i fler övernattningar från Tyskland”. Källa: visit Sweden
Dessutom har tyskarna sin semester utspridd över längre tid under sommaren än svenskar
och där augusti – september är en stor andel av semestertiden. Tyskarna semestrar även i
oktober.
I Tyskland måste arbetsgivaren endast bevilja tio semesterdagar i sträck vilket leder till att
tyskar ofta har sin semester utspridd över flera perioder. Vidare så börjar sommarlovet i
skolorna vid olika tidpunkter i varje delstat. Därför fördelas ledigheten per automatik från
juni till september.
Sommarlovet i Tyskland är ”bara” sex veckor långt och det är fortfarande inte lika vanligt
att båda föräldrar jobbar. Det innebär ytterligare en anledning att tyskar har svårare att ta en
lång semester på sommaren utan sprider gärna sin semester över olika tidpunkter.
Tyska besökare hittar ofta sina resmål via en resebyrå i Tyskland och planerar resan utifrån
rese-byråns befintliga paket eller med tryckt material som inspiration. De är den mest traditionella marknaden bland VisitSwedens prioriterade marknader.
Danska marknadens kännetecken och potential

Även den danska marknaden karakteriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevelser, stadsupplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Även drivkrafterna för att
resa till Sverige är mindre vad gäller shopping och mat & dryck. När det gäller danskarna
som endagsbesökare är de mest inriktade på shopping.
De danska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter, även stugor i stugbyar, som
boendeform.
Stora delar av den danska marknaden önskar utomhusaktiviteter under våren, sommaren
och hösten men tycker även om att uppleva storstäder samt göra rundresor i Sverige. Vidare finns en relativt stark efterfrågan på kulturupplevelser inom konst, design, historia,
teater m.m. Kulinariska upplevelser är dock inte någon direkt reseanledning för danska
gäster, även om mat och dryck är ett viktigt komplement till totalupplevelsen.
Danskarnas drivkrafter för att semestra i Sverige kan kategoriseras som
 Uppleva det svenska landskapet 71 %
 Utomhusupplevelser och aktiviteter vår/sommar/höst 64 %
 Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök mm) 59 %
 Uppleva stämningen och människorna här 48 %
 Restaurangbesök 48 %
Norska marknadens kännetecken och potential

De norska turisterna är en nyfiken grupp med många intressen. De starkaste drivkrafterna
för en Sverigesemester är för dem att uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt
samt att se och göra så mycket som möjligt i Sverige. De är mycket intresserade av svensk
kultur och livsstil och vill gärna besöka både städer och landsbygd.
Norska turister besöker Sverige på semestern framförallt för att koppla av och slippa rutiner och ha roligt med dem de reser med. De vill också känna sig fria, njuta av god mat och
dryck samt uppleva nya städer och platser. Mat och shopping är populärt bland de flesta.
De åker gärna på kortare resor och vill helst bo 4-stjärnigt. Weekends och långhelger är
överrepresenterade i detta segment.
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Totalt är 78 procent av de globala resenärerna i Norge intresserade av att besöka Sverige på
semester. Majoriteten av dessa har besökt Sverige på̊ semester vid något tillfälle tidigare i
livet, så de skulle bli återvändare.
Hela 93 procent uppger att de har besökt Sverige vid något tillfälle tidigare på̊ semester.
Ungefär 4 av 5 är intresserade av att återvända på̊ semester, vilket får räknas som ett gott
betyg på̊ deras upplevelse av Sverige.
Bland de 7 procent som ännu inte har semestrat i Sverige är knappt hälften inte intresserade av att göra det heller.
Slutsatsen blir att Sverige redan lockat väldigt många norrmän och möjligheten att växa på
marknaden de närmsta åren genom helt nya turister är liten. Tillväxtpotentialen ligger istället i att få de som redan besökt att återvända oftare, stanna längre eller spendera mer
pengar under besöket.
Finland som marknad

Den finska marknaden påminner till mycket stor del om den norska. 70 procent av de finländare som besöker Sverige vill uppleva städer med nöjesliv och besök på museer och
restauranger. Hälften av finländarna tycker att restaurangbesök och den lokala matkulturen
är viktigt på sin semester.
Besökare från Finland älskar att upptäcka världen och Sverige: med 4 miljoner besök (både
endags- och flerdagsbesök) stod finska besök för 20 procent av samtliga utländska besök
under 2014 enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.
Besökarnas drivkrafter

De största drivkrafterna som de globala resenärerna har och som gör att de kan tänka sig
att besöka Sverige är:
 upplevelser i naturen under vår, sommar och höst
 uppleva städer (nöjesliv, muséer, restauranger)
 kulturupplevelser
De segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och
demografi så som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre
utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som
bokas.
Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra
och uppleva i Sverige. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta utveckla
en kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och
att de vill uppleva olika saker. Ibland är det samma saker men på helt olika sätt.
I nedanstående schematiska bild redogörs för drivkrafterna för den tyska, danska, norska
och finska marknaden.
Drivkrafterna är nedbrutna för att för att matcha de olika länderna som beskrivs ovan.
Dessutom ges en beskrivning av Gotlands upplevda erbjudande idag, utvecklingsbehov och
möjlighet att utveckla.
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Gotlands erbjudande i förhållande till marknadens drivkrafter
Drivkrafter

Marknad
Tyskland

Marknad
Danmark

Utomhusupplevelser
vår sommar höst

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Liten
efterfrågan

Medel
efterfrågan

Naturupplevelser som
endast delvis är
förpackade

Stor efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor efterfrågan

Visby med unik
karaktär och
erbjudanden

Rundresa i Sverige

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Mycket stor
efterfrågan

Begränsat paketerat
erbjudande

Paketerade tjänster
eller erbjudanden för
rundresa på ön

Mycket goda
möjligheter

Utomhusupplevelser vinter

Medel
efterfrågan

Stor efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Mycket svagt
erbjudande

Utomhusupplevelser
vinter

Små möjligheter
Begränsad vilja hos
näringen

Kulturupplevelser, design,
konst, historia, teater m.m.

Liten efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Kulturupplevelser,
design, konst, världsarv, historia, småskalighet

Tema: Kultur
Mer upplevelser och
öppethållande inom
på konst, små skalighet design och film.

Mycket goda
möjligheter

Shopping

Liten efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor efterfrågan

Stor
efterfrågan

Mindre grad men
finns inom hantverk
och gårdsbutiker

Öppethållande –
framförallt på
landsbygden

Goda möjligheter

Kulinariska upplevelser god
mat och dryck,
restaurangmiljöer

Liten efterfrågan
- men ökande

Medel
efterfrågan –
men ökande

Mycket stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Starka koncept och
produkter inom mat
och dryck. God lokalproduktion av mat

Tema: Mat & Dryck
Utveckla mat & dryck
till ett ännu starkare
profilområde

Mkt goda möjligheter
till kulinariska
upplevelser (mat och
dryck)

SPA/Wellness

Liten efterfrågan

Medel
efterfrågan men
stor för viss nisch.

Liten efterfrågan
men ökande

Få men bra
SPA/Wellness/hälso
anläggningar

Fler anläggningar om
sydöstra Skåne ska
kunna profileras som
SPA destination

Mycket goda
möjligheter att
utveckla SPA med
andra verksamheter
t.ex. Outdoor

Evenemang

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Liten efterfrågan

Flera olika men
internationella
idrottsevenemang

Tema: Evenemang
Utveckla vad som
gynnar tematiska
produkter och/eller
lockar medföljande

Goda möjligheer

Golf

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Mycket liten
efterfrågan utom för nischen

Flera bra och vackra
banor. Lång säsong

Tema: Golf
Främst mot den
danska och eventuellt
norska marknaden

Relativt goda
möjligheter

Uppleva städer inkl.
restaurangbesök muséer m.m.

Marknad
Norge

Marknad
Finland

Medel
efterfrågan

Erbjudande idag

Utvecklingsbehov

Tema: Outdoor
via främst vandring
och cykling.

Bra erbjudanden men
behov av längre
öppethållande

Möjlighet att
utveckla

Mycket goda
möjligheter

Mycket goda
möjligheter

Kund- och affärsfokus för att stärka den långsiktiga marknadsföringen av internationellt

Gotlands besöksnäring kännetecknas av en mycket stark högsäsong vilket leder till att beläggningsgraden på boendeanläggningar varierar starkt över året. Många verksamheter
stänger också när högsäsongen är över.
För att nå en hållbar tillväxt i besöksnäringen på ön, behövs ett väsentligt förstärktstärkt
kund- och affärsfokus i marknadsföringsarbetet mot de prioriterade utländska marknaderna
även under andra säsonger än högsäsongen.
Utvecklingspotentialen för att nå en hållbar tillväxt bör i första hand ligga i anslutning till
hög-säsongen genom säsongsförlängning. Säsongsförlängning innebär en lägre affärsmässig
risk jämfört med om man väljer andra säsonger.
Den viktigaste faktorn är dock att marknadspotentialen bedöms som störst för sensommaren respektive våren för de utländska marknaderna.
Fokusering på sensommaren

I första hand bör Gotland utöka sina marknadsförings- och säljinsatser i syfte att öka antalet gästnätter på sensommarsäsongen. Sensommaren betraktas som september t.o.m. oktober.
Förutom till svenska marknaden bör fokus för marknadsföringen koncentrerats till de prioriterade exportmarknaderna, Tyskland, Danmark, Norge och Finland.I andra hand kan
motsvarande säsongsförlängning göras under våren.
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F – Samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland och övriga aktörer

Som en följd av den ”Regionala besöksnäringsstrategin för Gotland”- behöver regionens
och besöksnäringens roller och gränssnitt samt arbetsformer beskrivas för att åstadkomma
en god samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland för det framtida arbetet.
På ett övergripande plan går det redan idag att göra en sådan beskrivning men hur det ska
utformas mer i detalj förslås utvecklas i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet.
På det övergripande planet behöver regionen inom en snar framtid uttrycka hur arbetet
med flera av de uppgifter som tidigare funnits inom Inspiration Gotland är tänkt att fortsätta fungera. Det gäller för arbetet med turisminformation, hjälp vid planering och med
tillståndsfrågor vid evenemang eller andra aktiviteter där regionen behöver vara involverad.
Samtidigt behöver näringen bestämma hur deras roll ska utvecklas som mottagare av strategin och genomförare av de strategiska utvecklingsaktiviteter som kommer att tydliggöras i
ett utvecklings- och implementeringsarbetet av ”Regional besöksnäringsstrategi för Gotland”.
Partnerskap för långsiktig och hållbar stabilitet

För att utveckla samverkan mellan Region Gotland och besöksnäringen föreslås att ett
partnerskap formas. Partnerskapet ska bygga på en ömsesidig samverkan mellan regionen
och besöksnäringen där mål, strategier och planer med tillhörande uppgifter utvecklas och
implementeras.
Partnerskapet organiseras genom att bilda en grupp personer som representerar näringen
respektive regionen och där personerna har uppdraget att komma överens och driva såväl
strategiska som taktiska frågor.
Partnerskapet ska ta sin utgångspunkt i de mål och strategier som är vägledande för respektive part och därifrån utforma gränssnitten mellan ansvarsuppgifterna som respektive part
ska ha.
Vägledande strategiska utgångspunkter för Region Gotland inför formandet av partnerskapet

Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet
och hållbar tillväxt. Inriktningsmålen för Region Gotland är att Gotland ska ha minst 65
000 invånare, och att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

Gotland strävar också efter att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Region Gotlands ansvarar som kommun, landsting och region för leverera kostnadseffektiv
välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och
hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland ser besöksnäringen tillsammans mat- och livsmedelsnäringarna som de två
viktigaste utvecklingsområdena för regionen.
Vägledande strategiska utgångspunkter för Gfb inför formandet av partnerskapet

Besöksnäringen förslås att samlas och utvecklas genom Gfb. Gfb föreslås bli den organisation som blir näringens part i partnerskapet mellan näringen Region Gotland.
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Partnerskapet förutsätter att Gfb utvidgar sina uppgifter och tar på sig rollen att driva destinationsutvecklingsfrågorna på Gotland.
Partnerskapets strategiska utmaningar

Partnerskapet ska gemensamt verka för att utveckla besöksnäringen på Gotland.
Initialt behöver parterna bli överens om att:
 Utveckla ett gemensamt koncept för utvecklingsarbete som stärker hela Gotland
som destination. En plan utvecklas successivt som beskriver de prioriterade områden som behöver utvecklas i form av infrastruktur, service och tillståndsfrågor
m.m.
 Arbeta fram en långsiktig plan som eliminerar de problem som näringen har och
som är förknippade med regionens ansvar.
 Inrätta en servicefunktion som väsentligt underlättar för näringen att få snabb information och kunna ta snabba beslut.
 Gemensamt och i samverkan med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga servicestrukturer som öppethållande, lokaltrafik m.m. för att öka intresset för Gotland
som ett naturligt val när det gäller besöksattraktioner.
 Säkerställa att berörda tjänstepersoner har en bred och relativt djup insikt om besöksnäringens betydelse för Region Gotland.
Överenskommelse om partnerskap

En överenskommelse upprättas mellan Region Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring, där man under en projekttid, förslagsvis t.o.m. 2022, gemensamt och i samverkan, tar
ansvar och tillsätter resurser för att:
 Målen i Gotlands besöksnäringsstrategi och i det tillkommande utvecklings- och
implementeringsarbetet uppfylls.
 Näringsliv och invånare upplever utvecklingen av besöksnäringen som positiv.
 Besöksnäringen bidrar till tillväxt på ett hållbart sätt över hela Gotland.
Efter projekttiden bör partnerskapet slutrevideras och sättas i relation till målen i målbilden
2022. Partnerskapet bör fortsätta även efter 2022 men målbilden behöver flyttas fram och
revideras för att klara den uttalade visionen 2027.
Organisering av partnerskapet

Under projekttiden 2018 – 2022 styrs partnerskapet av en styrgrupp där parterna representeras av:
 RG - regiondirektör och regional utvecklingsdirektör
 GFB – ordförande och verkställande direktör
Styrgruppens roll:







Säkerställa att projektet drivs framåt i riktning mot uppsatta mål
Fatta beslut om planer eller aktiviteter som leder mot de uppsatta målen
Delegera nödvändiga arbetsuppgifter till respektive organisation
Informera och förankra relevanta uppgifter om projektet utveckling
Följa upp att utvecklingen sker enligt överenskommelse.

8. Roller och ansvar
Den strategiska utvecklingen är beroende av ett interaktivt samarbete mellan besöksnäringen och Region Gotland. Ett fruktsamt samarbete bygger på förtroende och effektivitet i
arbetet vilket kräver att roller och ansvar behöver tydliggöras
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8.1 Rollen för Gotlands förenade besöksnäring - Gfb

Näringen måste ta på sig rollen att vara en stark destinationsutvecklare. Det innebär en
större uppgift än att endast driva marknadsföringsfrågor. Näringen behöver också medverka till att utveckla produkter, samverkan mellan företagen och paketering, arbeta för
ökad tillgänglighet m.m. samt samordna destinationens utveckling.
Gfb bör därför ta över de uppgifter som behöver utvecklas och som beskrivits i ”Gotlands
regionala besöksnäringsstrategi” samt överföra dessa till operationella aktiviteter.
Gfb har redan rollen att driva marknadsföring för kryssningstrafiken.
8.2 Rollen för region Gotland

Regionen ska fungera som stöd för de offentliga leveranser som krävs för att utveckla näringen på ett hållbart sätt.
Detta görs genom insatsplan kopplad till den regionala planen med utgångspunkt i Gotlands regionala besöksnäringsstrategi.
En fullständig lista över angreppssätt som behöver adresseras i för att en destination ska nå
långsiktig och hållbar framgång beskrivs i tabellen nedan med förslag på ansvarig organisation
Övergripande schematisk beskrivning av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnäring

Vägledande beskrivningar av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnäring

En detaljerad, genomarbetad och förankrad beskrivning över uppgifter och roller behöver
utvecklas. Nedan ges ett ramverk som anpassats till Gotland och som baserats på erfarenheter från andra destinationer enligt EFQM-modellen
I flera av de processer som beskrivs som gemensamma i figuren ovan sker merparten av
uppgifterna av antingen den ena eller den andra parten. Nedan görs en särskillnad av uppgifterna.
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Angreppssätt för vision och styrning
Utveckla regional verksamhetsidé, vision, värderingar
samt agera som förebilder
Definiera, kontrollera, utvärdera och driva fram förbättringar
Leda samverkan internt och externt
Stärka en förbättringskultur
Hantera förändringar

Ansvarig organisation
Region Gotland

Angreppssätt för att planera
Utveckla strategi, utvärdera och uppdatera
Utveckla handlingsplaner, utvärdera och uppdatera
Samla in besöksnäringens behov och förväntningar
Förstå intern prestation och förmåga inom besöksnäringen
Kommunicera, implementera och kontrollera strategin

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlands förenade besöksnäring

Angreppssätt för att engagera
Planera kompetensutveckling
Utveckla kunskap och kompetenser

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
samverkan, leds av Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring

Arbeta mot gemensamma mål, involvera näringen och
ge dem möjligheter att lyckas
Kommunicera effektiv inom hela destinationen
Belöna, visa uppskattning och ta hand om besöksnäringens aktörer
Angreppssätt för att stödja
Samverka för hållbara fördelar
Finansiera utveckling för hållbar framgång
Hållbar hantering av byggnader, material och naturresurser
Hantera teknologi för att ge stöd åt strategin
Hantera information och kunskap för att ge stöd åt
beslutsfattande

Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland

Gotlands förenade besöksnäring

Region Gotland
Gotlands förenade besöksnäring

Ansvarig organisation
Region Gotland
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i
respektive verksamhet
Region Gotland

9. Processer för framtiden
Ett framgångsrikt arbete kräver också att det strategiska arbetet som beskrivs i detta dokument omvandlas till taktiska och genomförbara handlingsplaner som är baserade på näringens behov i kombination med den regionala målbilden. Först då kan det strategiska arbetet
påverka de operativa leveranserna i rätt riktning.
Det finns idag mycket erfarenheter av utvecklingsarbete som Gotland kan luta sitt destinations-arbete mot. Flera framgångsrika svenska destinationer och regioner har drivit ett systematiskt inom ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” som initierats och dokumenterats av Tillväxtverket.
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har ansvarat för forskningen kring projektet. CKS har identifierat fyra centrala processer som är en förutsättning för att en destination i en hållbar riktning.
 Etablera destinationen organisatoriskt och geografiskt.
 Stöd turistisk klusterutveckling och innovation.
 Försörj destinationen med kompetens
 Koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering.
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Till detta behöver destinationen adressera sina processer på tre olika nivåer: strategisk, taktiskt och operativt. Strategiska processer handlar att fatta beslut som ligger till grund för de
insatser som behöver göras. Taktiska processer handlar om att planera beslutade insatser
och bestämma hur de ska genomföras, av vilka och för vem. Operativa processer handlar
om att genomföra insatserna i praktiken.
Nedanstående figur åskådliggör vad som beskrivits ovan.

Gotlands besöksnäring kan med fördel också sätta sig in i det arbete som Tillväxtverket
gjort under ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” och inkorporera dessa erfarenheter
i sin fortsatta utveckling.
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Grafisk data och statistik över
Gotlands besöksnäring.
Period 2009-2016
Utveckling över tid samt jämförelse mot riket.
Källa: Statistik från Tillväxtverket samt Statistiska Centralbyrån

Landsbygdsutveckling 2.0
Gotland – Attraktionskraft och tillväxt

Gotland – Totalt antal övernattningar per år

Kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping, stugor o lägenheter

Gotland – Antal övernattningar från utlandet

Kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping, stugor o lägenheter

Gotland – Total logiintäkt för samtliga belagda
rum/stugor/bäddar (1000-tal SEK)
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Gotland – Total logiintäkt för samtliga belagda rum/stugor/bäddar
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Gästnätters utveckling från 2009 (i 1000-tal)
År

Sverige

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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År

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Övriga Norden Övriga Europa

742
830
746
754
732
790
816
918
880
Sverige

30
39
46
43
42
39
41
37
35

Utanför Europa Totalt

45
54
61
53
52
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51
58
62

Övriga Norden Övriga Europa
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0,5%
1,6%
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6,5%
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30,0%
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13,3%
28,9%
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6
5
6
6
7
8
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28

823
927
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834
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923
1029
1005

Utanför Europa Totalt
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Totala antalet övernattningar 2009-2017
Gotland och Hela Sverige
Gotland

Hela Sverige/Sweden

1 200 000

70 000 000

60 000 000

1 000 000

50 000 000
800 000
40 000 000
600 000
30 000 000
400 000
20 000 000

200 000

10 000 000

-

Gotland

2009

822 558

2010

926 927

2011

857 591

2012

855 204

2013

833 551

2014

887 783

2015

923 230

2016

1 029 446

2017*

1 004 876

Hela Sverige/Sweden
51 011 006 52 406 034 52 624 008 52 690 486 53 735 774 56 401 219 60 029 060 61 796 457 63 030 334

Årlig variation i totala antalet övernattningar
Gotland och Hela Sverige
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Utveckling i antal övernattningar från utlandet.
Gotland och Hela Sverige
Gotland

Hela Sverige/Sweden
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Gotland
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2009

80 678

2010

97 392

2011

111 911

2012

101 645

2013

101 352

2014

97 749

2015

106 871

2016

111 937

2017*

125 198

Hela Sverige/Sweden
12 329 657 12 802 832 12 880 617 12 774 599 12 890 245 13 747 590 15 174 651 15 593 726 16 242 088

Utveckling av logiintäkter för samtliga belagda
rum/stugor/bäddar (1000-tal SEK). Gotland jmf Hela Sverige
Gotland

Hela Sverige/Sweden
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

230 736

256 341

274 431

271 147

275 270

289 122

2015

298 320

2016

324 832

2017*

346 790

Hela Sverige/Sweden
17 267 897 18 689 502 19 938 627 20 109 704 20 558 416 21 465 177 23 235 875 24 198 879 25 634 030

Grafisk jämförelse Gotland
mot hela Sverige
Statistik på övernattningar fördelat på nationaliteter.
Statistiken visar årliga gästnätter, kapacitet och beläggning på
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade
privata stugor och lägenheter i Sverige.

Landsbygdsutveckling 2.0
Gotland – Attraktionskraft och tillväxt

Svenska turister, gästnätter (1000-tal)
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Europeiska turister, gästnätter (1000-tal)
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Turister utanför Europa, gästnätter (1000-tal)
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Fördelning av nationalitet hos
besökare
Jämförelse mot hela Sverige. Procentuell fördelning.

Landsbygdsutveckling 2.0
Gotland – Attraktionskraft och tillväxt

Andel svenska turister. Gotland jmf Hela Sverige

Andel Nordiska turister. Gotland jmf Hela Sverige

Andel Europeiska turister. Gotland jmf Hela Sverige

Andel turister utanför Europa. Gotland jmf Hela Sverige

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/809
25 april 2018

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

RS Remiss: Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av
gotländskt kärnvirke
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit med yrkande att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Bedömning

Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig upphandling, vilket innebär
att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas finnas likvärdigt skogsbestånd
på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte föreskriva specifikt gotländskt
kärnvirke.
De konstruktionselement som vi bedömer kommer att behövas för att klara
spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt. För att tillverka dessa element skulle
det gotländska kärnvirket behöva transporteras till exempelvis Moelvens limträfabrik.
Man kan anta att det skulle medföra stora extra kostnader att ställa om produktionen
till annan virkeskvalitet än vad dem normalt arbetar med, om det överhuvudtaget är
möjligt.
Vidare skulle användandet av gotländskt kärnvirke medföra onödiga transporter i
förhållande till att använda på marknaden förekommande konstruktionselement av
trä eller annat material.
Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige i Region Gotland, ”Bygg gångbron till kryssningskajen i
gotländskt kärnvirke!”, från Stefan Nypelius Centerpartiet.
Tjänsteskrivelse 2018-04-25
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Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bygg gångbron till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke!
Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland.
Det kan bli ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En
träbro kan bli estetiskt spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag
uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta
konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder som till gång- och
cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer.
Träbyggande motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande
av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Det gotländska
virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper som gör det
hållbart och starkt.
I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka
byggnation i trä” föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås
genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att
för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att klara lämplig nivå
på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad
3.0.
Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande
egenskaper och vara ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner
gällande miljö och klimatnytta.
Därför yrkar jag att:
Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer
krav så att den kan konstrueras i gotländskt trämaterial
Bro 2018-02-26

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2328
23 april 2018

Sofia Ohlsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sittbänk med väderskydd vid busshållsplats
vid Coop Forum
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag förslås att en sittbänk och ett väderskydd sätts upp på
busshållplatsen vid Coop Forum.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart då medel för dessa
åtgärder saknas i kollektivtrafikens budget för närvarande. Förslaget kommer dock
tas med i förvaltningens framtida planering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-23
Medborgarförslag 2017-06-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren.
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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 folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atfditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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