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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 39

MHN AU § 39

Information från förvaltningschef

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Johan Åberg uppdaterar arbetsutskottet om tidsplanen för den
kommande flytten till det nya Samhällsbyggnadshuset. Flyttdatum är satt till
årsskiftet. Införandet av verksamhetssystemet Vision är snart klart. Den 7:e juni ska
systemet vara igång för handläggarna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2478

Per Lindgren

13 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

LÄRBRO STORA VIKERS 1:94
Remiss - Utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid
Klinthagentäkten, målnummer M 1215-18

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, lämnar följande synpunkter på
ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet
 Transporterna av märgelkalksten till Storungs bör om möjligt regleras i
tillståndet.
 Det finns behov att förtydliga bullervillkoren så att de överensstämmer med
Naturvårdverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
 Bortledandet av täktvatten till Klinthagenbäcken bör villkoras i tillståndet.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland har getts möjlighet att lämna
synpunkter på bolagets (Nordkalk AB) ansökan om befintlig och utökad
täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94.
Ansökan omfattar fortsatt och utökad täkt av kalksten med en maximal årlig volym
om 3,5 miljoner ton och en maximal volym om 26,8 miljoner ton, enligt 9 kap 6 §
miljöbalken samt bortledande av yt- och grundvatten, enligt 11 kap miljöbalken.
Bedömning

Buller
Av den tekniska beskrivningen framgår att transporten av märgelfraktionen delvis
regleras i Storungs tillstånd. Eftersom bullervillkoren för verksamheten i Storungs är
5 dBA högre (55 dBA dagtid, 50 dBA kvällstid resp. 45 dBA nattetid) än de nu
föreslagna villkoren bör det vara tydligt var gränsdragningarna mellan de olika
tillstånden går. Detta för att företaget ska kunna visa ett de klarar villkoren och för
att tillsynsmyndighetens ska ha möjlighet att följa upp efterlevnaden av villkoren i
respektive tillstånd. Om möjligt bör transporten av märgelkalksten regleras i det nu
sökta tillståndet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2478

Av bolagets förslag på villkor framgår att villkoren gäller dagtid, nattetid samt övrig
tid. Villkoren bör tydliggöras så att de överensstämmer med naturvårdsverkets
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, då de föreslagna bullervillkoren är
otydliga om vad som gäller kvällstid samt helg-, lör- och söndagar.
Vattenverksamhet
I ansökan framgår att bolaget tycker att det är olämpligt att tillståndsmeningen eller i
villkor reglera mängden vatten som får bortledas från täkten till Klinhagenbäcken
(bolaget har dock föreslagit ett villkor om att bortledning får ske med maximalt 200
l/s till Klinthagenbäcken). Bolaget menar på att samma syfte kan uppnås genom att
reglera nivåerna i täktsjöarna Pall 2 – sjön och Polenhålet. Det framgår av bilaga B:5
att om Klinhagenbäcken kan avbörda vatten året runt, även sommartid, bedöms det
ge mycket positiva effekter på havsöringsbeståndet. För att säkerställa att det finns
flöde även sommartid bör ett minsta flöde till Klinthagenbäcken regleras i tillståndet
och bör då även gälla under efterbehandlingstiden.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-06-13

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Per Lindgren
Miljöskyddsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Beslut ska delges:
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 44

Remiss - Utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Klinthagentäkten

MHN 2017/2478

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Ärendets behandling under mötet

Enhetschef Mattias Edsbagge föredrar kortfattat ärendet för nämnden. Handlingar
bifogas i kallelseutskicket till nämndsammanträdet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 42

Remissyttrande över ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet för skjut- och
övningsverksamhet vid Tofta skjutfält

MHN 2018/2560

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, (MHN) avstyrker ansökan med hänvisning till
brister och otydligheter gällande riktvärdens områdespåverkan och påverkan över
ett stort antal dygn både dagtid och nattetid samt det önskade influensområdets
reglering och påverkan utanför det område som ansökan avser.
I det fall tillstånd ändå meddelas ska beslutet vara tidsbegränsat och vinna laga
kraft innan verkställighet ges.

Bedömning

Verksamhetens omfattning
Försvarsmakten yrkar på 220 skjutdagar (=dygn) per år men med en begränsning av
verksamhet fritt i fält i definierade områdena Norr och Syd till en ram av 170
skjutdagar per år.
MHN anser att verksamheten kan komma att innebära omfattande störningar för
kringboende. I ansökan har information om hur ofta boende kan blir störda av buller
över riktvärden i olika områden inte kunnat återfinnas (däremot hur många boende
som störs av olika övningar). I svar nr 4 till MPD:s föreläggande om komplettering
anges att för finkalibrig verksamhet är det endast skjutning på skjutbana som inte
förväntas beröra boende med över 65 dBA, för redovisade 7 exempel. För
grovkalibrig verksamhet är det 9 av 19 redovisade exempel som inte förväntas beröra
boende med över 95 dBC. Antal skjutdagar för de moment som innebär
bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden bör därför begränsas kraftigt.
Det bör även övervägas att eftersträva 90 dBC för skottbuller från artilleri och andra
tunga vapen i enlighet med riktvärde för nyanläggning av skjutfält.
Begränsningar har skett av verksamhet med indirekt eld med Archer, max 65 dagar
per år, vilket är mycket med tanke på att många kommer att störas av mycket höga
ljudnivåer vid ett stort antal tillfällen. Verksamhet med skjutning med stridsvagn har
begränsats i antal skott men inte antal dagar vilket är en brist. Ytterligare vapenslag
har likaså begränsats i antal dagar. Det har inte kunnat utläsas i vilken omfattning
samverkan sker av dessa övningar för att minska totalt antal dagar med mycket hög
bullerpåverkan.
Försvarsmakten yrkar på att tillstånd ska gälla tills vidare. I det fall att tillstånd
meddelas anser MHN att ett sådant ska vara tidsbegränsat. Detta är viktigt för att tid
för omprövning ska kunna förutses.
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Då tillståndsansökan avser en utökning av rådande verksamhet, där nollalternativet i
redovisad MKB är fortsatt befintlig verksamhet inom gällande tillstånd, anser MHN
att MKB:n borde kompletteras för att innefatta en beskrivning av en alternativ
lokalisering på Gotland eller annan plats.
Verksamhetens omfattning nattetid
Relativt omfattande antal nätter föreslås för skjutverksamhet. Det är viktigt att inte
nattsömn blir störd för närboende. Här bör de moment som innebär bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden därför begränsas särskilt. Om detta
inte är möjligt vid vissa bostäder bör krav ställas på försvarsmakten att åtminstone se
till att ljudnivån inomhus är sådan att sömn inte störs. . Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) ska följas.
Det är positivt att skjutfria dagar för ett antal helgdagar föreslås samt att uppehåll för
skjut- samt sprängverksamhet görs under sommaren (fr o m måndagen
midsommarveckan till och med 1 augusti). 20 verksamhetsdagar kommer dock att
kvarstå med främst skjutning på skjutbanan. Detta bör vara acceptabelt då skjutning
här enligt lämnade uppgifter inte kommer att orsaka buller över riktvärden hos
närboende.
Verksamhet utanför skjutfältet
Försvarsmakten har i komplettering nr 2 specificerat 6 olika områden utanför Tofta
skjutfält som ingår i tillståndsansökan avseende skjutning med indirekt eld från
skjutplatser utanför skjutfältet (artilleriöar) och till nedslagsplats på skjutfältet. Vad
som kan förstås av redovisade kartor så är det stora områden, där det finns många
bostäder, fastigheter med djurhållning, skolor, äldreboende mm som utsätts för
mycket höga ljudnivåer. Det är nödvändigt att denna typ av verksamhet begränsas
kraftigt på varje plats vad gäller antal tillfällen och inte enbart antal skott som
försvarsmakten har åtagit sig. Som villkor har enbart angetts en ram av maximalt 65
dagar/år som förmodas gälla skjutning med indirekt eld i sin helhet. Nämnden
ifrågasätter att denna typ av verksamhet överhuvudtaget skall ingå i tillståndet.
Förutom det höga bullret bör det finnas oro hos boende för att nedslag ska
felberäknas och ske utanför skjutfältet. Antalet bostäder i respektive område, utanför
skjutfältet, som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) har inte
beräknats.
Verksamhet och skjutning med stridsflyg, helikopter samt verksamhet med målflyg är
moment som även dessa bedrivs utanför skjutfältet och som innebär en störning för
ett mycket stort antal boende och verksamheter. Denna typ av verksamhet bör därför
få förekomma i så liten utsträckning som möjligt. Det har inte kunnat återfinnas
beräkning av hur många bostäder, fastigheter med djurhållning, skolor, äldreboenden,
mm som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) från flyg m m.
Åtgärder för att minska bullerstörningar
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Det är positivt att särskilda åtgärder utförs för att minska ljudutbredningen, såsom
vall vid fast handgranatbana samt skjuthall vid skjutavstånd 300 m vid skjutbanan.
Liknande åtgärder bör kunna utföras vid fler övningsplatser.
Användningen av blyammunition
I komplettering nr 1 redovisas bl a att 650 kg bly/år hamnar inom målområde i
Östersjön, ca 0,325 kg av dessa bedöms vittra per år. Av MKB framgår att 1500 kg
bly/år sprids inom skjutfältet. Det är inte långsiktigt hållbart att utföra övningar som
ytterligare belastar Östersjön samt känslig mark med farliga ämnen. Det bör villkoras
att blyammunition ersätts med mindre farlig ammunition för denna typ av övningar.
I det fall bly fortfarande ska användas bör det ske främst på skjutbana där blyet kan
fastna i skjutvallar och därefter tas omhand.
Drivmedelshantering
Av MKB framgår det att vid tankning i fält används spilldukar m m samt att
huvuddelen av tankningen framöver kommer att ske vid drivmedelsanläggning i
kasernområdet då denna är utbyggd. Försvarsmakten har även åtagit sig att
fältmässigt inte hantera kemiska produkter i sekundärt vattenskyddsområde samt
även att utrustning, uppsugningsmedel mm kommer att finnas för att kunna ta hand
om spill och läckage. MHN har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Utöver dessa
är det dock även viktigt att regelbundet utföra service och kontroll av fordon m m
för att därmed förebygga risk för spill och olyckor.
Brandövningsplats
Enligt MKB:n sker släckningsövningar främst med vatten-, kolsyre- och
pulverhandsläckare vid brandövningsplatsen. Anläggningen är ansluten till
oljeavskiljare. PFAS har återfunnits i en intilliggande branddamm. I komplettering nr
1 framgår att PFOS-halter överstigande MKN för inlandsvatten har påvisats i
ytvatten i samband med inledande undersökning. Kommande provtagning kommer
att innefatta installation av grundvattenrör samt provtagning av dessa samt även
provtagning av privata dricksvattenbrunnar på angränsande fastigheter. Därefter
kommer en riskbedömning att ske. Detta arbete kommer att omhändertas i
tillsynsspåret mot Försvarsinspektören för hälsa och miljö. MHN har inga
synpunkter på detta förfarande.
Utsläpp till luft
Enligt MKB:n ger verksamheten sammantaget upphov till betydande luftutsläpp
främst från användningen av motordrivna fordon samt samverkande flyg- och
fartygsverksamheter. Tillskottet bedöms ändock vara litet för den lokala luftkvalitén
kring skjutfältet och för den regionala luftkvalitén. MHN anser att försvarsmakten
bör, så långt det är möjligt, arbeta för att minska transporter mm samt tillse att utbyte
sker mot fordon mm med lägre utsläpp av föroreningar eller som drivs av alternativa
förnybara bränslen i linje med det nationella uppdrag Energimyndigheten ansvarar
för om ett smart och förnybart energisystem på Gotland.
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Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor.
Övrigt
MHN ser positivt på att minst ett skjutfältsråd med berörda myndigheter föreslås.
Här bör även samlade synpunkter från boende, fastighetsägare och verksamheter
diskuteras.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar på nedan förslag till beslut och tillägg samt att texten i yttrandet
justeras i ett antal formuleringar:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, (MHN) avstyrker ansökan med hänvisning till
brister och otydligheter gällande riktvärdens områdespåverkan och påverkan över ett
stort antal dygn både dagtid och nattetid samt det önskade influensområdets
reglering och påverkan utanför det område som ansökan avser.
I det fall tillstånd ändå meddelas ska beslutet vara tidsbegränsat och vinna laga kraft
innan verkställighet ges.
nya stycken under Bedömning
Då tillståndsansökan avser en utökning av rådande verksamhet, där nollalternativet i
redovisad MKB är fortsatt befintlig verksamhet inom gällande tillstånd, anser MHN
att MKB:n borde kompletteras för att innefatta en beskrivning av en alternativ
lokalisering på Gotland eller annan plats.
Övrigt
MHN ser positivt på att minst ett skjutfältsråd med berörda myndigheter föreslås.
Här bör även samlade synpunkter från boende, fastighetsägare och verksamheter
diskuteras.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
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MHN 2018/2560

5 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

TOFTA SKJUTFÄLTET 1:2
Remiss om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Tofta
skjutfält
Dnr MPD Stockholm: 5511-30573-2017. Dnr Försvarsmakten: FM2016-4026:33
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) avstyrker ansökan med hänvisning till
brister och otydligheter gällande riktvärdens områdespåverkan och påverkan över ett
stort antal dygn både dagtid och nattetid samt det önskade influensområdets
reglering och påverkan utanför det område som ansökan avser.
I det fall tillstånd ändå meddelas ska beslutet vara tidsbegränsat och vinna laga kraft
innan verkställighet ges.
Se synpunkter på ansökan i avsnittet Bedömning.

Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholm begär yttrande över
ansökan och bilagor. Förlängd yttrandetid har medgetts till den 20 juni 2018.
Försvarsmakten ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Försvarsmakten avser att bedriva fortsatt och utökad skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält inom fastigheterna Tofta Skjutfält 1:2, Västerhejde
Skjutfält 1:2, Stenkumla Lilla Holme 1:27 m.fl. i Gotlands kommun. Ansökan
omfattar en årlig maximal totalram av 220 skjutdagar per år för lös och skarp
finkalibrig ammunition i fält och på skjutbana, grovkalibrig skarp ammunition,
handgranater, spräng- och markeringsladdningar och minor fritt i fält. Ansökan
omfattar också skjutning med indirekt eld från skjutplatser utanför skjutfältet
(artilleriöar) på fastigheterna Hogrän Allvide 1:23>2 och 3, Akebäck Bäcks 1:26> 2,
Akebäck Glammunds 1:14>1, Vall Bjärs 1:8>1 och Källunge Säggeby 1:9> 4. I
ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan
från verksamheten i huvudsak av buller.
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Bedömning

Verksamhetens omfattning
Försvarsmakten yrkar på 220 skjutdagar (=dygn) per år men med en begränsning av
verksamhet fritt i fält i definierade områdena Norr och Syd till en ram av 170
skjutdagar per år.
MHN anser att verksamheten kan komma att innebära omfattande störningar för
kringboende. I ansökan har information om hur ofta boende kan blir störda av
buller över riktvärden i olika områden inte kunnat återfinnas (däremot hur många
boende som störs av olika övningar). I svar nr 4 till MPD:s föreläggande om
komplettering anges att för finkalibrig verksamhet är det endast skjutning på
skjutbana som inte förväntas beröra boende med över 65 dBA, för redovisade 7
exempel. För grovkalibrig verksamhet är det 9 av 19 redovisade exempel som inte
förväntas beröra boende med över 95 dBC. Antal skjutdagar för de moment som
innebär bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden bör därför begränsas
kraftigt. Det bör även övervägas att eftersträva 90 dBC för skottbuller från artilleri
och andra tunga vapen i enlighet med riktvärde för nyanläggning av skjutfält.
Begränsningar har skett av verksamhet med indirekt eld med Archer, max 65 dagar
per år, vilket är mycket med tanke på att många kommer att störas av mycket höga
ljudnivåer vid ett stort antal tillfällen. Verksamhet med skjutning med stridsvagn har
begränsats i antal skott men inte antal dagar vilket är en brist. Ytterligare vapenslag
har likaså begränsats i antal dagar. Det har inte kunnat utläsas i vilken omfattning
samverkan sker av dessa övningar för att minska totalt antal dagar med mycket hög
bullerpåverkan.
Försvarsmakten yrkar på att tillstånd ska gälla tills vidare. I det fall att tillstånd
meddelas anser MHN anser att ett sådant ska vara tidsbegränsat tillstånd ska
meddelas. Detta är viktigt för att tid för omprövning ska kunna förutses.
Då tillståndsansökan avser en utökning av rådande verksamhet, där nollalternativet i
redovisad MKB är fortsatt befintlig verksamhet inom gällande tillstånd, anser MHN
att MKB:n borde kompletteras för att innefatta en beskrivning av en alternativ
lokalisering på Gotland eller annan plats.
Verksamhetens omfattning nattetid
Relativt omfattande antal nätter föreslås för skjutverksamhet. Det är viktigt att inte
nattsömn blir störd för närboende. Här bör de moment som innebär bullerstörningar
hos boende över gällande riktvärden därför begränsas särskilt. Om detta inte är
möjligt vid vissa bostäder bör krav ställas på försvarsmakten att åtminstone se till att
ljudnivån inomhus är sådan att sömn inte störs. Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) ska följas.
Det är positivt att skjutfria dagar för ett antal helgdagar föreslås samt att uppehåll för
skjut- samt sprängverksamhet görs under sommaren (fr o m måndagen midsommar-
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veckan till och med 1 augusti). 20 verksamhetsdagar kommer dock att kvarstå med
främst skjutning på skjutbanan. Detta bör vara acceptabelt då skjutning här enligt
lämnade uppgifter inte kommer att orsaka buller över riktvärden hos närboende.
Verksamhet utanför skjutfältet
Försvarsmakten har i komplettering nr 2 specificerat 6 olika områden utanför Tofta
skjutfält som ingår i tillståndsansökan avseende skjutning med indirekt eld från
skjutplatser utanför skjutfältet (artilleriöar) och till nedslagsplats på skjutfältet. Vad
som kan förstås av redovisade kartor så är det stora områden, där det finns många
bostäder, fastigheter med djurhållning, skolor, äldreboende mm som utsätts för
mycket höga ljudnivåer. Det är nödvändigt att denna typ av verksamhet begränsas
kraftigt på varje plats vad gäller antal tillfällen och inte enbart antal skott som
försvarsmakten har åtagit sig. Som villkor har enbart angetts en ram av maximalt 65
dagar/år som förmodas gälla skjutning med indirekt eld i sin helhet. Nämnden
ifrågasätter att denna typ av verksamhet överhuvudtaget skall ingå i tillståndet.
Förutom det höga bullret bör det finnas oro hos boende för att nedslag ska
felberäknas och ske utanför skjutfältet. Antalet bostäder i respektive område, utanför
skjutfältet, som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) har inte
beräknats.
Verksamhet och skjutning med stridsflyg, helikopter samt verksamhet med målflyg är
moment som även dessa bedrivs utanför skjutfältet och som innebär en störning för
ett mycket stort antal boende och verksamheter. Denna typ av verksamhet bör därför
få förekomma i så liten utsträckning som möjligt. Det har inte kunnat återfinnas
beräkning av hur många bostäder, fastigheter med djurhållning, skolor, äldreboenden,
mm som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) från flyg m m.
Åtgärder för att minska bullerstörningar
Det är positivt att särskilda åtgärder utförs för att minska ljudutbredningen, såsom
vall vid fast handgranatbana samt skjuthall vid skjutavstånd 300 m vid skjutbanan.
Liknande åtgärder bör kunna utföras vid fler övningsplatser.
Användningen av blyammunition
I komplettering nr 1 redovisas bl a att 650 kg bly/år hamnar inom målområde i
Östersjön, ca 0,325 kg av dessa bedöms vittra per år. Av MKB framgår att 1500 kg
bly/år sprids inom skjutfältet. Det är inte långsiktigt hållbart att utföra övningar som
ytterligare belastar Östersjön samt känslig mark med farliga ämnen. Det bör villkoras
att ersätta blyammunition ersätts med mindre farlig ammunition för denna typ av
övningar. I det fall bly fortfarande ska användas bör det ske främst på skjutbana där
blyet kan fastna i skjutvallar och därefter tas omhand.

Drivmedelshantering
Av MKB framgår det att vid tankning i fält används spilldukar m m samt att huvuddelen av tankningen framöver kommer att ske vid drivmedelsanläggning i kasern-
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området då denna är utbyggd. Försvarsmakten har även åtagit sig att fältmässigt inte
hantera kemiska produkter i sekundärt vattenskyddsområde samt även att utrustning,
uppsugningsmedel mm kommer att finnas för att kunna ta hand om spill och läckage.
MHN har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Utöver dessa är det dock även
viktigt att regelbundet utföra service och kontroll av fordon m m för att därmed
förebygga risk för spill och olyckor.
Brandövningsplats
Enligt MKB:n sker släckningsövningar främst med vatten-, kolsyre- och pulverhandsläckare vid brandövningsplatsen. Anläggningen är ansluten till oljeavskiljare.
PFAS har återfunnits i en intilliggande branddamm. I komplettering nr 1 framgår att
PFOS-halter överstigande MKN för inlandsvatten har påvisats i ytvatten i samband
med inledande undersökning. Kommande provtagning kommer att innefatta
installation av grundvattenrör samt provtagning av dessa samt även provtagning av
privata dricksvattenbrunnar på angränsande fastigheter. Därefter kommer en
riskbedömning att ske. Detta arbete kommer att omhändertas i tillsynsspåret mot
Försvarsinspektören för hälsa och miljö. MHN har inga synpunkter på detta
förfarande.
Utsläpp till luft
Enligt MKB:n ger verksamheten sammantaget upphov till betydande luftutsläpp
främst från användningen av motordrivna fordon samt samverkande flyg- och
fartygsverksamheter. Tillskottet bedöms ändock vara litet för den lokala luftkvalitén
kring skjutfältet och för den regionala luftkvalitén. MHN anser att försvarsmakten
bör, så långt det är möjligt, arbeta för att minska transporter m m samt tillse att
utbyte sker mot fordon m m med lägre utsläpp av föroreningar eller som drivs av
alternativa förnybara bränslen i linje med det nationella uppdrag Energimyndigheten
ansvarar för om ett Smart och förnybart energisystem på Gotland.
Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor.
Övrigt
MHN ser positivt på att minst ett skjutfältsråd med berörda myndigheter föreslås.
Här bör även samlade synpunkter från boende, fastighetsägare och verksamheter
diskuteras.
Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm (eller stockholm@lansstyrelsen.se) senast
den 20 juni.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

TOFTA SKJUTFÄLTET 1:2
Remissyttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet för skjut- och övningsverksamhet vid Tofta
skjutfält
Dnr MPD Stockholm: 5511-30573-2017. Dnr Försvarsmakten: FM2016-4026:33
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) yrkar på att ett tidsbegränsat tillstånd
lämnas. Se synpunkter på ansökan i avsnittet Bedömning.

Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholm begär yttrande över
ansökan och bilagor. Förlängd yttrandetid har medgetts till den 20 juni 2018.
Försvarsmakten ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Försvarsmakten avser att bedriva fortsatt och utökad skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält inom fastigheterna Tofta Skjutfält 1:2, Västerhejde
Skjutfält 1:2, Stenkumla Lilla Holme 1:27 m.fl. i Gotlands kommun. Ansökan
omfattar en årlig maximal totalram av 220 skjutdagar per år för lös och skarp
finkalibrig ammunition i fält och på skjutbana, grovkalibrig skarp ammunition,
handgranater, spräng- och markeringsladdningar och minor fritt i fält. Ansökan
omfattar också skjutning med indirekt eld från skjutplatser utanför skjutfältet
(artilleriöar) på fastigheterna Hogrän Allvide 1:23>2 och 3, Akebäck Bäcks 1:26> 2,
Akebäck Glammunds 1:14>1, Vall Bjärs 1:8>1 och Källunge Säggeby 1:9> 4. I
ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan
från verksamheten i huvudsak av buller.

Bedömning

Verksamhetens omfattning
Försvarsmakten yrkar på 220 skjutdagar (=dygn) per år men med en begränsning av
verksamhet fritt i fält i definierade områdena Norr och Syd till en ram av 170
skjutdagar per år.
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MHN anser att verksamheten kan komma att innebära omfattande störningar för
kringboende. I ansökan har information om hur ofta boende kan blir störda av
buller över riktvärden i olika områden inte kunnat återfinnas (däremot hur många
boende som störs av olika övningar). I svar nr 4 till MPD:s föreläggande om
komplettering anges att för finkalibrig verksamhet är det endast skjutning på
skjutbana som inte förväntas beröra boende med över 65 dBA, för redovisade 7
exempel. För grovkalibrig verksamhet är det 9 av 19 redovisade exempel som inte
förväntas beröra boende med över 95 dBC. Antal skjutdagar för de moment som
innebär bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden bör därför begränsas
kraftigt. Det bör även övervägas att eftersträva 90 dBC för skottbuller från artilleri
och andra tunga vapen i enlighet med riktvärde för nyanläggning av skjutfält.
Begränsningar har skett av verksamhet med indirekt eld med Archer, max 65 dagar
per år, vilket är mycket med tanke på att många kommer att störas av mycket höga
ljudnivåer vid ett stort antal tillfällen. Verksamhet med skjutning med stridsvagn har
begränsats i antal skott men inte antal dagar vilket är en brist. Ytterligare vapenslag
har likaså begränsats i antal dagar. Det har inte kunnat utläsas i vilken omfattning
samverkan sker av dessa övningar för att minska totalt antal dagar med mycket hög
bullerpåverkan.
Försvarsmakten yrkar på att tillstånd ska gälla tills vidare. MHN anser att ett tidsbegränsat tillstånd ska meddelas. Detta är viktigt för att tid för omprövning ska
kunna förutses.
Verksamhetens omfattning nattetid
Relativt omfattande antal nätter föreslås för skjutverksamhet. Det är viktigt att inte
nattsömn blir störd för närboende. Här bör de moment som innebär bullerstörningar
hos boende över gällande riktvärden därför begränsas särskilt. Om detta inte är
möjligt vid vissa bostäder bör krav ställas på försvarsmakten att åtminstone se till att
ljudnivån inomhus är sådan att sömn inte störs.
Det är positivt att skjutfria dagar för ett antal helgdagar föreslås samt att uppehåll för
skjut- samt sprängverksamhet görs under sommaren (fr o m måndagen midsommarveckan till och med 1 augusti). 20 verksamhetsdagar kommer dock att kvarstå med
främst skjutning på skjutbanan. Detta bör vara acceptabelt då skjutning här enligt
lämnade uppgifter inte kommer att orsaka buller över riktvärden hos närboende.
Verksamhet utanför skjutfältet
Försvarsmakten har i komplettering nr 2 specificerat 6 olika områden utanför Tofta
skjutfält som ingår i tillståndsansökan avseende skjutning med indirekt eld från
skjutplatser utanför skjutfältet (artilleriöar) och till nedslagsplats på skjutfältet. Vad
som kan förstås av redovisade kartor så är det stora områden, där det finns många
bostäder, som utsätts för mycket höga ljudnivåer. Det är nödvändigt att denna typ av
verksamhet begränsas kraftigt på varje plats vad gäller antal tillfällen och inte enbart
antal skott som försvarsmakten har åtagit sig. Som villkor har enbart angetts en ram
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av maximalt 65 dagar/år som förmodas gälla skjutning med indirekt eld i sin helhet.
Det kan även ifrågasättas om denna typ av verksamhet överhuvudtaget skall ingå i
tillståndet. Förutom det höga bullret bör det finnas oro hos boende för att nedslag
ska felberäknas och ske utanför skjutfältet. Antalet bostäder i respektive område,
utanför skjutfältet, som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) har
inte beräknats.
Verksamhet och skjutning med stridsflyg, helikopter samt verksamhet med målflyg är
moment som även dessa bedrivs utanför skjutfältet och som innebär en störning för
ett mycket stort antal boende. Denna typ av verksamhet bör därför få förekomma i
så liten utsträckning som möjligt. Det har inte kunnat återfinnas beräkning av hur
många bostäder som kommer att utsättas för höga ljudnivåer (över riktvärde) från
flyg m m.
Åtgärder för att minska bullerstörningar
Det är positivt att särskilda åtgärder utförs för att minska ljudutbredningen, såsom
vall vid fast handgranatbana samt skjuthall vid skjutavstånd 300 m vid skjutbanan.
Liknande åtgärder bör kunna utföras vid fler övningsplatser.
Användningen av blyammunition
I komplettering nr 1 redovisas bl a att 650 kg bly/år hamnar inom målområde i
Östersjön, ca 0,325 kg av dessa bedöms vittra per år. Av MKB framgår att 1500 kg
bly/år sprids inom skjutfältet. Det är inte långsiktigt hållbart att utföra övningar som
ytterligare belastar Östersjön samt känslig mark med farliga ämnen. Det bör vara
möjligt att ersätta blyammunition med mindre farlig ammunition för denna typ av
övningar. I det fall bly fortfarande ska användas bör det ske främst på skjutbana där
blyet kan fastna i skjutvallar och därefter tas omhand.
Drivmedelshantering
Av MKB framgår det att vid tankning i fält används spilldukar m m samt att huvuddelen av tankningen framöver kommer att ske vid drivmedelsanläggning i kasernområdet då denna är utbyggd. Försvarsmakten har även åtagit sig att fältmässigt inte
hantera kemiska produkter i sekundärt vattenskyddsområde samt även att utrustning,
uppsugningsmedel mm kommer att finnas för att kunna ta hand om spill och läckage.
MHN har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Utöver dessa är det dock även
viktigt att regelbundet utföra service och kontroll av fordon m m för att därmed
förebygga risk för spill och olyckor.
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Brandövningsplats
Enligt MKB:n sker släckningsövningar främst med vatten-, kolsyre- och pulverhandsläckare vid brandövningsplatsen. Anläggningen är ansluten till oljeavskiljare.
PFAS har återfunnits i en intilliggande branddamm. I komplettering nr 1 framgår att
PFOS-halter överstigande MKN för inlandsvatten har påvisats i ytvatten i samband
med inledande undersökning. Kommande provtagning kommer att innefatta
installation av grundvattenrör samt provtagning av dessa samt även provtagning av
privata dricksvattenbrunnar på angränsande fastigheter. Därefter kommer en
riskbedömning att ske. Detta arbete kommer att omhändertas i tillsynsspåret mot
Försvarsinspektören för hälsa och miljö. MHN har inga synpunkter på detta
förfarande.
Utsläpp till luft
Enligt MKB:n ger verksamheten sammantaget upphov till betydande luftutsläpp
främst från användningen av motordrivna fordon samt samverkande flyg- och
fartygsverksamheter. Tillskottet bedöms ändock vara litet för den lokala luftkvalitén
kring skjutfältet och för den regionala luftkvalitén. MHN anser att försvarsmakten
bör, så långt det är möjligt, arbeta för att minska transporter m m samt tillse att
utbyte sker mot fordon m m med lägre utsläpp av föroreningar eller som drivs av
alternativa renare bränslen.
Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-05-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef

Beslut ska delges:
Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm (eller stockholm@lansstyrelsen.se) senast
den 20 juni.
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Marianne Ansén Nilsson

31 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS remiss –Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande gällande
Regional vattenförsörjningsplan Gotland
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yttra sig till Regionstyrelsen. Yttrandet
gäller svar till länsstyrelsen, angående inbjudan att yttra sig över remissversionen av
vattenförsörjningsplanen med Dnr. 537-573-16. Nämnden anser att Länsstyrelsen
har lyckats väl med ambitionen att ta samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning.
Förslag till yttrande återfinns under avsnitt bedömning.

Information

Dnr. Länsstyrelsen i Gotlands län: 537-573-16. Dnr. RS: 2018/390
Bakgrund

Länsstyrelsen i Gotlands län har bjudit in Regionstyrelsen att yttra sig över den
remissversion av Regional vattenförsörjningsplan Gotland som tagits fram för att få ett
samlat grepp om Gotlands vattenförsörjning. Förutom att säkerställa långsiktig
tillgång till vattenresurser för dricksvattenförsörjning, är planen även tänkt att
fungera som planeringsunderlag för kommunen och länsstyrelsen. Planen är tänkt
som stöd främst i arbete med samhälls- och infrastrukturplanering, miljö- och
hälsoskydd och annan ärendehandläggning.
Regionstyrelsen har sedan bjudit in Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att delta
med synpunkter inför styrelsens arbete med att ta fram ett remissvar.
Bedömning
Allmänt

Nämnden anser att Länsstyrelsen har lyckats väl med ambitionen att ta samlat grepp
över Gotlands vattenförsörjning. Planen visar väl hur klimatförändringar kan komma
att påverka vattenförsörjningen och man har på ett bra sätt pekat ut vattenresurser
och bristområden. Planen är väl genomarbetad och kommer att bidra till att stärka
länets förmåga att hantera potentiella hot mot vattenresurserna och
dricksvattenförsörjningen.
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För att genom praktiska handlingar kunna säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs
god planering. Det är därför mycket viktigt att stat, kommun och övriga aktörer får
till ett väl fungerande samarbete. I detta samarbete måste respektive aktörers roller
vara tydliga, det ska finnas tydliga mål att arbeta efter och uppföljning ska ske
löpande under arbetets gång. Här är det mycket bra att Länsstyrelsen i planen har
skrivit ut vem som ansvarar för respektive åtgärd. Hur arbetet med att trygga en
framtida vattenförsörjning ska finansieras är också en stor utmaning, inte minst
utifrån regionens ansträngda ekonomi. Klart är dock att detta arbete är nödvändigt
och ju mer man drar ut på det praktiska arbetet ju mer kostsamma åtgärder kommer
att krävas. Det är positivt att planen tar upp att särskilt utsatta områden bör kunna få
tydligare stöd från nationell nivå.
Svar med utgångspunkt i länsstyrelsens frågeställningar
1. Vad anser ni om bakrundsbeskrivningen kring vattnets kvalitet och kvantitet,
vattenförsörjning, vattenbehov och vattenuttag på Gotland? Om det saknas något
ange vad.

MHN konstaterar att de fakta som läggs fram i bakgrundsbeskrivningen om
vattensituationen på Gotland är omfattande och väl presenterade. Nämnden delar
åsikten att problemet med mikroorganismer i grundvattnet även borde
uppmärksammas på ett nationellt plan, då mikrobiologi inte finns med bland
parametrarna inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och statusklassning.
Nämnden tycker det är positivt att problematiken kring saltvattenpåverkan i
dricksvattentäkter ges utrymme i planen. Informationsinsatser samt en tydlig dialog
mellan branschen och myndigheten är av vikt. Nämnden delar planens uppfattning att
regionen bör se över möjligheten att införa tillståndsplikt för nya grundvattentäkter i
fler områden än Visby vattenskyddsområde.
2. Delar ni bilden av att det är de viktigaste gotländska vattenresurserna som har
pekats ut i avsnitt 5?
Utifrån den kunskap som finns inom myndigheten i dagsläget verkar planen ge en korrekt
bild av de viktigaste gotländska vattenresurserna. Här behövs dock även tilläggas att
anläggande av våtmarker, konstgjord infiltrering med mera troligtvis också kommer att
behövas. Att redan nu ta tillvara det vatten från kalkindustrin som i dagsläget länspumpas
rätt ut i havet borde vara en självklarhet.
3. Hur ser ni på åtgärdsförslagen i avsnitt 10? Om det saknas några viktiga
åtgärder, ange vilka.

De listade åtgärdsförslagen är relevanta och framstår i dagsläget som tämligen
heltäckande. Men här måste det tas med i beaktan att framtida vattenförsörjning i
en tid med föränderligt klimat, är en oerhört komplex fråga. Därför är det viktigt
att inte stelna till i åtgärdsfokus utan att kontinuerligt utvärdera om rätt åtgärder
utförs.
Vattenrådgivare (jämför energirådgivare) kanske med finansiering från HAV, är en
utmärkt idé som MHN ställer sig helt bakom. Rådgivningen kan gärna också omfatta
avloppsfrågor. Arbetet med vattenskyddsområden och vattensituationen inom
lantbruket, är områden där resurser behöver skjutas till. Vidare är det mycket viktigt
att Klart Vatten får fortsätta sitt arbete med de små avloppen. Önskvärt är att enhet
miljö- och hälsa får medel så att de kan avsätta tid för att kunna ta en mer aktiv roll i
samhällsplaneringen gällande vattenfrågor framöver.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2078

Regionen genom MHN skulle även kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med
återskapande av vatten i landskapet, bra lösningar inom dagvattenhanteringen mm.
4. Kan ni myndigheter som har fått riktade åtgärder verka för att dessa i ett
långsiktigt perspektiv kan genomföras?

Av listade åtgärder faller följande åtgärder helt eller delvis under nämndens ansvar:
Allmänna vattenförsörjningen
Utreda bildande av vattenskyddsområden
Medverka i tillsyn vattenskyddsområden
Utföra bevakning av dricksvattenresurser i samhällsplanering
Utföra miljöövervakning - grundvatten
Enskilda vattenförsörjningen
Utreda områden för tillståndsplikt för nya enskilda vattentäkter
Medverka i framtagande av vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter
Fortsätta arbetet med Klart vatten
Medverka till att information om vattenbesparande teknik tas fram.
Även inom arbetet med ”Tillsyn och beräkning av vattenbalanser” bör MHN kunna
bidra med kunskap och tillsynsinsatser. Arbetet utförs idag av andra myndigheter
som Länsstyrelsen och SGU.
MHN ser arbetet med hållbar vattenförsörjning på ön som en av sina absolut
viktigaste åtaganden. Därför ställer sig nämnden bakom åtgärdsförslagen och är
beredda att verka för genomförandet av dessa. För ett effektivt och bra
genomförande är det avgörande att tydlighet finns i ansvarsfördelning mellan
länsstyrelsen och regionen, samt inom regionens olika enheter. Att planen tydligt
pekar ut ansvarig för de olika åtgärdsförslagen är en förutsättning för ett
resurseffektivt arbete. Kontaktytor mellan regionens enheter behöver
stärkas/upprättas. Vidare måste uppföljning och utvärdering genomföras regelbundet
inom arbetet för varje åtgärd.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Remiss –
Regional vattenförsörjningsplan
Gotland

2018-05-31
2018-03-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marianne Ansén Nilsson
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-rs@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 41

RS remiss - Regional vattenförsörjningsplan
Gotland

MHN 2018/2078

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Förvaltningens förslag till beslut:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yttra sig till Regionstyrelsen. Yttrandet
gäller svar till länsstyrelsen, angående inbjudan att yttra sig över remissversionen av
vattenförsörjningsplanen med Dnr. 537-573-16. Nämnden anser att Länsstyrelsen
har lyckats väl med ambitionen att ta samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning.
Förslag till yttrande återfinns under avsnitt bedömning.

Bedömning

Allmänt
Nämnden anser att Länsstyrelsen har lyckats väl med ambitionen att ta samlat grepp
över Gotlands vattenförsörjning. Planen visar väl hur klimatförändringar kan komma
att påverka vattenförsörjningen och man har på ett bra sätt pekat ut vattenresurser
och bristområden. Planen är väl genomarbetad och kommer att bidra till att stärka
länets förmåga att hantera potentiella hot mot vattenresurserna och
dricksvattenförsörjningen.
För att genom praktiska handlingar kunna säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs
god planering. Det är därför mycket viktigt att stat, kommun och övriga aktörer får
till ett väl fungerande samarbete. I detta samarbete måste respektive aktörers roller
vara tydliga, det ska finnas tydliga mål att arbeta efter och uppföljning ska ske
löpande under arbetets gång. Här är det mycket bra att Länsstyrelsen i planen har
skrivit ut vem som ansvarar för respektive åtgärd. Hur arbetet med att trygga en
framtida vattenförsörjning ska finansieras är också en stor utmaning, inte minst
utifrån regionens ansträngda ekonomi. Klart är dock att detta arbete är nödvändigt
och ju mer man drar ut på det praktiska arbetet ju mer kostsamma åtgärder kommer
att krävas. Det är positivt att planen tar upp att särskilt utsatta områden bör kunna få
tydligare stöd från nationell nivå.
Svar med utgångspunkt i länsstyrelsens frågeställningar
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Vad anser ni om bakrundsbeskrivningen kring vattnets kvalitet och kvantitet,
vattenförsörjning, vattenbehov och vattenuttag på Gotland? Om det saknas något
ange vad.
MHN konstaterar att de fakta som läggs fram i bakgrundsbeskrivningen om
vattensituationen på Gotland är omfattande och väl presenterade. Nämnden delar
åsikten att problemet med mikroorganismer i grundvattnet även borde
uppmärksammas på ett nationellt plan, då mikrobiologi inte finns med bland
parametrarna inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och statusklassning.
Nämnden tycker det är positivt att problematiken kring saltvattenpåverkan i
dricksvattentäkter ges utrymme i planen. Informationsinsatser samt en tydlig dialog
mellan branschen och myndigheten är av vikt. Nämnden delar planens uppfattning
att regionen bör se över möjligheten att införa tillståndsplikt för nya
grundvattentäkter i fler områden än Visby vattenskyddsområde.
Delar ni bilden av att det är de viktigaste gotländska vattenresurserna som har pekats
ut i avsnitt 5?
Utifrån den kunskap som finns inom myndigheten i dagsläget verkar planen ge en
korrekt bild av de viktigaste gotländska vattenresurserna. Här behövs dock även
tilläggas att anläggande av våtmarker, konstgjord infiltrering med mera troligtvis
också kommer att behövas. Att redan nu ta tillvara det vatten från kalkindustrin som
i dagsläget länspumpas rätt ut i havet borde vara en självklarhet.
Hur ser ni på åtgärdsförslagen i avsnitt 10? Om det saknas några viktiga åtgärder,
ange vilka.
De listade åtgärdsförslagen är relevanta och framstår i dagsläget som tämligen
heltäckande. Men här måste det tas med i beaktan att framtida vattenförsörjning i en
tid med föränderligt klimat, är en oerhört komplex fråga. Därför är det viktigt att inte
stelna till i åtgärdsfokus utan att kontinuerligt utvärdera om rätt åtgärder utförs.
Vattenrådgivare (jämför energirådgivare) kanske med finansiering från HAV, är en
utmärkt idé som MHN ställer sig helt bakom. Rådgivningen kan gärna också omfatta
avloppsfrågor. Arbetet med vattenskyddsområden och vattensituationen inom
lantbruket, är områden där resurser behöver skjutas till. Vidare är det mycket viktigt
att Klart Vatten får fortsätta sitt arbete med de små avloppen. Önskvärt är att enhet
miljö- och hälsa får medel så att de kan avsätta tid för att kunna ta en mer aktiv roll i
samhällsplaneringen gällande vattenfrågor framöver.
Regionen genom MHN skulle även kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med
återskapande av vatten i landskapet, bra lösningar inom dagvattenhanteringen mm.
Kan ni myndigheter som har fått riktade åtgärder verka för att dessa i ett långsiktigt
perspektiv kan genomföras?
Av listade åtgärder faller följande åtgärder helt eller delvis under nämndens ansvar:
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Allmänna vattenförsörjningen
Utreda bildande av vattenskyddsområden
Medverka i tillsyn vattenskyddsområden
Utföra bevakning av dricksvattenresurser i samhällsplanering
Utföra miljöövervakning - grundvatten

Enskilda vattenförsörjningen
Utreda områden för tillståndsplikt för nya enskilda vattentäkter
Medverka i framtagande av vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter
Fortsätta arbetet med Klart vatten
Medverka till att information om vattenbesparande teknik tas fram.

Även inom arbetet med ”Tillsyn och beräkning av vattenbalanser” bör MHN kunna
bidra med kunskap och tillsynsinsatser. Arbetet utförs idag av andra myndigheter
som Länsstyrelsen och SGU.

MHN ser arbetet med hållbar vattenförsörjning på ön som en av sina absolut
viktigaste åtaganden. Därför ställer sig nämnden bakom åtgärdsförslagen och är
beredda att verka för genomförandet av dessa. För ett effektivt och bra
genomförande är det avgörande att tydlighet finns i ansvarsfördelning mellan
länsstyrelsen och regionen, samt inom regionens olika enheter. Att planen tydligt
pekar ut ansvarig för de olika åtgärdsförslagen är en förutsättning för ett
resurseffektivt arbete. Kontaktytor mellan regionens enheter behöver
stärkas/upprättas. Vidare måste uppföljning och utvärdering genomföras regelbundet
inom arbetet för varje åtgärd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av miljöskyddsinspektör Marianne Ansén Nilsson.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Remiss –
Regional vattenförsörjningsplan
Gotland

Datum
2018-05-31
2018-03-27
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Remiss - Regional vattenförsörjningsplan Gotland
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på regional vattenförsörjningsplan. Den skickas nu
ut på bred remiss till berörda aktörer. Även aktörer som inte finns med på sändlistan är
välkomna att inkomma med synpunkter. Remissvar önskas senast den 13 augusti 2018
per e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Ange diarienr 537-573-16.
Bakgrund och syfte
Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat med som en bindande åtgärd
inom vattenförvaltningen och som en åtgärd i handlingsplanen för klimatanpassning.
Vikten av regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att:
• ta ett samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning,
• visa hur klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv
• peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och bristområdena och
• stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot
dricksvattenförsörjningen.
Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), där flera möten har hållits under arbetets gång. Vidare har en
workshop med ett antal inbjudna intressenter genomförts, där resultaten har arbetats in i
rapporten.
Följdfrågor
Följande frågor kan vara en utgångspunkt när aktörerna bjuds in att svara på remissen.
1. Vad anser ni om bakrundsbeskrivningen kring vattnets kvalitet och kvantitet,
vattenförsörjning, vattenbehov och vattenuttag på Gotland? Om det saknas något
ange vad.
2. Delar ni bilden av att det är de viktigaste gotländska vattenresurserna som har
pekats ut i avsnitt 5?
3. Hur ser ni på åtgärdsförslagen i avsnitt 10? Om det saknas några viktiga
åtgärder, ange vilka.
4. Kan ni myndigheter som har fått riktade åtgärder verka för att dessa i ett
långsiktigt perspektiv kan genomföras?

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

2018-03-27

Dnr 537-573-16
2

Frågor om remissen besvaras i första hand av Frida Eklund, e-post
frida.eklund@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 92 70. På grund av semesterledighet
ser vi gärna att frågorna kommer före midsommar.

Karin Fager
Enhetschef

Länsstyrelsen i Gotlands län

2018-03-27

Dnr 537-573-16
3

Sändlista
Remissen av regional vattenförsörjningsplan skickas till organisationens officiella epostadress i första hand. Kopia för kännedom skickas även till personer som
Länsstyrelsen varit i kontakt med tidigare inom arbete med vattenförsörjningsplanen.
Ahlqvists Brunnsborrning AB info@ahlqvists.com
Arlafoods magnus.dahlblom@arlafoods.com
Cementa info@cementa.se
Foodmark Anna-Carin.Lofstedt@foodmark.se
Företagarna Gotland gotland@foretagarna.se
Försvarsmaken Gotland p18@mil.se
Gothemåns vattenråd ulf@smedbergsgard.se
Gotlands Besöksnäring monica@gotlandsbesoksnaring.se
Gotlands Regemente p18@mil.se
Gotlands Slagteri AB Fredrik.Sundblad@gotlandsslagteri.se
Gotlandsbrunnar AB info@gotlandsbrunnar.se
Gotlandshem elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se
Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland vattenlaboratoriet@gotland.se
LRF Gotland gotlands.lf@lrf.se
Naturskyddsföreningen på Gotland styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se
Nordkalk info@nordkalk.com
Nordvästra Gotlands vattenråd didrik.a@telia.com
Norra Gotlands vattenråd lotta@acp-vamarkkonsult.se
Närsåns vattenråd bo.mattsson@folkbildning.net
Region Gotland regiongotland@gotland.se
Research Institutes of Sweden karin.sjostrand@ri.se
Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
SMA sma@smamineral.com
SMHI smhi@smhi.se
Sveriges geologiska undersökningar sgu@sgu.se
Svenskt Näringsliv Gotland Kirsten.Akerman@svensktnaringsliv.se
Södra Gotlands vattenråd dan.apse@telia.com
Tillväxt Gotland info@tillvaxtgotland.se
Trafikverket Region Mitt trafikverket@trafikverket.se
Uppsala Universitet campus Gotland registrator@campusgotland.uu.se
Vattenrådet Snoderån lennart-niklasson@swipnet.se
Visby vatten och energiborrning dricksvatten@tele2.se
Åkericentralen info@gotlandakeri.se
Östra Gotlands vattenråd peet.tull@telia.com
Kopia till:
jonas.nilsson@gotland.se
magnus.jonsson02@gotland.se
mans.persson@gotland.se
susanne.pettersson02@gotland.se
anna.tornfelt@gotlandica.se
patric.ramberg@gotland.se

Länsstyrelsen i Gotlands län

2018-03-27

Dnr 537-573-16
4

johan.aberg@gotland.se
per-erik.nystrom@slv.se
niclas.hjerdt@smhi.se
susanna.hogdin@havochvatten.se
peter.dahlqvist@sgu.se
karin.wagstrom@skogsstyrelsen.se
johanna.levin@trafikverket.se
eskil.mattsson@jordbruksverket.se

Regional vattenförsörjningsplan Gotland,
remissversion mars 2018

Foto: Mostphotos och Scandinav Bildbyrå.

Titel: Regional vattenförsörjningsplan Gotland - remissversion
Rapportnummer:
Diarienummer: 537-573-16
ISBN:
ISSN:
Rapportansvarig/Författare: Frida Eklund
Foto | omslagsbild:
Foto | inlaga: Anges i anslutning till bild.
Kartbilder: ©
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län
Tryckår:
Tryckeri:
Upplaga:
Remissversionen finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/gotland
1

Innehåll
Innehåll................................................................................................................................ 2
Förord .................................................................................................................................. 4
Sammanfattning .................................................................................................................. 5
1.

2.

Inledning..................................................................................................................... 7
1.1

Varför en regional vattenförsörjningsplan?......................................................... 7

1.2

Så här ska vattenförsörjningsplanen användas .................................................... 7

1.3

Arbetets genomförande ....................................................................................... 8

Gotlands vatten ......................................................................................................... 10
2.1

Vattenbalansen .................................................................................................. 10

2.2

Grundvatten ....................................................................................................... 11

2.2.1

Grundvattenbildning ................................................................................. 12

2.2.2

Grundvattentillgång................................................................................... 13

2.2.3

Överuttag och saltvatteninträngning ......................................................... 14

2.2.4

Miljöövervakning grundvattennivåer ........................................................ 16

2.3

3.

4.

2

Grundvattnets kvalitet ....................................................................................... 17

2.3.1

Miljöövervakning grundvattenkemi .......................................................... 17

2.3.2

Mikrobiologi ............................................................................................. 17

2.3.3

Klorid ........................................................................................................ 18

2.3.4

Bor ............................................................................................................. 20

2.3.5

Bekämpningsmedel ................................................................................... 21

2.3.6

Miljögifter ................................................................................................. 21

2.3.7

Hårt vatten ................................................................................................. 22

2.4

Ytvatten ............................................................................................................. 22

2.5

Kustvatten ......................................................................................................... 23

Gotlands vattenbehov och vattenuttag...................................................................... 24
3.1

Allmän vattenförsörjning .................................................................................. 27

3.2

Enskild vattenförsörjning .................................................................................. 28

3.3

Djurhållning ...................................................................................................... 29

3.4

Övrig användning med besöksnäringen ............................................................ 30

3.5

Bevattning ......................................................................................................... 31

3.6

Industrins processvatten .................................................................................... 32

3.7

Kalkindustrins länshållning............................................................................... 32

3.8

Grundvattenberoende ekosystem – Natura 2000 .............................................. 33

3.9

Lagen om allmänna vattentjänster..................................................................... 34

3.10

Framtidens vattenbehov och vattenanvändning ................................................ 35

Framtidsklimat i Gotlands län .................................................................................. 38
4.1

Klimatförändringar – framtidsscenarier ............................................................ 38

4.2

Effekter av minskad grundvattentillgång .......................................................... 40

4.3

Effekter på grundvattenkvalitet ......................................................................... 41

4.4

Effekter på ytvatten ........................................................................................... 42

4.5

Effekter på tekniska försörjningssystem ........................................................... 42

4.6

Effekter på bevattningsbehovet ......................................................................... 43

5.

Prioriterade vattenresurser Gotland .......................................................................... 44
5.1

Grundvatten ....................................................................................................... 44

5.2

Ytvatten ............................................................................................................. 46

5.3

Kustvatten ......................................................................................................... 47

6.

Gotlands bristområden ............................................................................................. 48

7.

Påverkan och potentiella hot mot vattenresurserna .................................................. 49
7.1

Hushållen .......................................................................................................... 49

7.2

Enskilda avlopp ................................................................................................. 49

7.3

Förorenade områden.......................................................................................... 50

7.4

Täkter av berg och naturgrus............................................................................. 50

7.5

Jordbruket.......................................................................................................... 51

7.6

Övrig miljöfarlig verksamhet ............................................................................ 51

7.7

Vägar ................................................................................................................. 51

8.

Gotlands vattenskyddsområden ................................................................................ 52
8.1

Allmän vattenförsörjning .................................................................................. 52

8.2

Enskild vattenförsörjning .................................................................................. 54

9.

3D-modellering av Gotlands geologi och grundvattenförhållanden ........................ 56

10.

Framtida behov och åtgärdsförslag ....................................................................... 58

10.1

Långsiktigt trygga den allmänna vattenförsörjningen ....................................... 58

10.2

Långsiktigt trygga den enskilda vattenförsörjningen ........................................ 60

10.3

Tillsyn och beräkna vattenbalanser ................................................................... 61

10.4

Nationellt perspektiv på det gotländska behovet............................................... 62

11.

Referenser ............................................................................................................. 65

Bilaga 1 – Sammanställning Gotlands vattenresurser . Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 2 – Kartor vattenresurser och bristområden..... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 3 – Övriga kartor.............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Djurgårdar utan tillgång till kommunalt vatten
Besöksanläggningar utan tillgång till kommunalt vatten
Grundvattenberoende ekosystem
Gotlands vattenskyddsområden år 2017

3

Förord
Länsstyrelsen i Gotlands län har genom denna vattenförsörjningsplan tagit ett samlat
grepp om Gotlands vattenförsörjning. Vatten berör alla, eftersom alla i samhället är
beroende av tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. Utan vatten kan Gotland inte
utvecklas. Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och LRF. Vi
konstaterar att vi framöver kommer att behöva arbeta mer tillsammans och med ett
helhetsperspektiv kring allmän och enskild vattenförsörjning, jordbrukets och industrins
vattenbehov samt ekosystemens behov av vatten.
Hur ser då vattenförsörjningen och vattenbehoven ut på Gotland om 30 år? Det är en stor
och komplex fråga som inte bara handlar om vatten, utan om hur vi bygger, odlar, lever
och planerar vårt samhälle. Planen ska användas som ett underlag vid bland annat
samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning. Som ett första
steg i en hållbar och säker vattenförsörjning pekas de vattenresurser ut som är särskilt
viktiga nu och för kommande generationer. I planen redovisas också ett antal åtgärder,
som bedöms vara av stor vikt att arbeta vidare med.
På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell, och prioriteras högt, men den har aldrig varit
så diskuterad som under de senaste åren. Vi har upplevt rekordlåga grundvattennivåer
både sommaren 2016 och 2017, samtidigt som det hösten 2017 kom betydligt mer
nederbörd än normalt på mycket kort tid. Vi kommer allt oftare framöver få se dessa
växlingar i väder, och myndigheter, företagare och enskilda behöver kunna hantera både
torka och översvämningar.
Det finns inte en lösning på Gotlands vattenproblem, utan många olika åtgärder bör
byggas ihop till en helhetslösning. I torkans spår har nu flera projekt startats upp, både
nationellt, regionalt och lokalt, vilket bedöms vara till stor nytta för Gotlands
vattenförsörjning. Särskilt viktigt blir diskussionen kring statliga finansieringar kopplat
till olika typer av grundvatten och dricksvattenåtgärder.
Vatten är för oss alla på Gotland en framtidsfråga.

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Sammanfattning
Den regionala vattenförsörjningsplanen har utarbetats för att säkerställa långsiktig
tillgång till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen, i perspektiv av flera
generationer. Vattenförsörjningsplanen kommer att ge planeringsunderlag för kommunen
och länsstyrelsen främst till stöd för arbete med samhälls- och infrastrukturplanering,
miljö och hälsoskydd samt annan ärendehandläggning.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är också att ta ett samlat grepp över Gotlands
vattenförsörjning, visa hur klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och
bristområdena. Vidare ska planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer
kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen.
Gotlands geologi och hydrologi skapar särskilda förutsättningar och medför att
grundvattnet är sårbart samt att tillgången på sina ställen är mycket begränsad. Det är
vanligt med förhöjda kloridhalter och påverkan av relikt saltvatten, vilket visar att det
redan idag är vanligt med brist på färskt sötvatten. I enskilda vattentäkter är det vanligt
med mikrobiell påverkan, och uppskattningsvis 6000 permanent boende gotlänningar har
otjänligt vatten avseende mikrobiologi. På Gotland finns relativt få sjöar, samtidigt som
de flesta vattendragen blir torrlagda eller i det närmaste torra varje sommar.
I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar, vilket gäller både kvalitet och
kvantitet samt allmän och enskild vattenförsörjning. På Gotland finns också olika typer av
näringar, där jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin tillsammans med besöksnäringen
är de viktigaste. Samtliga näringar är beroende av tillräckligt mycket vatten av god
kvalitet. Många har ett enskilt vatten, och är således själva ansvariga för sin
vattenförsörjning. För jordbrukets del behövs också en stor andel bevattningsvatten. Sett i
ett långsiktigt perspektiv behöver näringarna på ett annat sätt än idag arbeta med att
trygga sin långsiktiga vattenförsörjning. Dessutom behöver naturen vatten för att hålla
vattenberoende ekosystem och arter. Redan idag finns tydlig konkurrens om vatten i vissa
områden.
Vattenanvändningen på Gotland år 2015 uppskattas till 20,8 miljoner m3/år, varav cirka
3,8 miljoner m3/år produceras inom det allmänna nätet. En grov uppskattning av
vattenanvändningen år 2045 görs till 25,6 miljoner m3/år, vilket är en ökning med nästan
20 %. Totalt bedöms alltså ett behov av ytterligare 4,8 miljoner m3/år, vilket är vatten
som idag inte finns att tillgå. 5,7 miljoner m3/år, eller en ökning med drygt 30 % jämfört
med idag, uppskattas behöva produceras inom det allmänna nätet år 2045.
Klimatförändringarna kommer leda till ytterligare ökade påfrestningar för Gotlands
vattenförsörjning. Längre torrperioder sommartid väntas, samtidigt som det förutspås
komma mer nederbörd under vinterhalvåret. Den ökade temperaturen medför ökad
avdunstning vilket i sin tur medför längre vegetationsperiod och därmed mindre
grundvattenbildning. Eftersom grundvatten redan idag bedöms vara en begränsad resurs
på Gotland så kommer klimatförändringen öka hotet mot Gotlands vattenförsörjning.
I planen har totalt 36 vattenresurser pekats ut som regionalt viktiga för länets
dricksvattenförsörjning. De utgörs av 29 grundvattenmagasin, 5 ytvattenmagasin samt 2
kustområden. På Gotland är vatten en begränsad resurs. Detta medför att de
vattenresurser som prioriterats ofta är mindre jämfört med de resurser som pekats ut i
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andra regionala vattenförsörjningsplaner. För att få en robust och långsiktigt hållbar
vattenförsörjning på Gotland bedöms även mindre vattenresurser spela en viktig roll.
Samtliga områden på Gotland med berggrund i dagen eller överlagrad av ett tunt (mindre
än 1 meter) jordtäcke, bedöms som bristområde.
Vattenresurserna är utsatta för olika hot och risker. Samtidigt finns det risk för
konfliktsituationer mellan olika användningsområden. Det kan till exempel handla om
påverkan från enskilda avlopp, jordbruket, kalkindustrin, men även naturvårdsintresset
kan komma att bli ett motstående intresse.
Vattenskyddsområden är den kanske viktigaste åtgärden i ett långsiktigt perspektiv för att
säkerställa kvaliteten i vattentäkterna. Skyddet av allmänna vattentäkter är idag
otillräckligt på Gotland, och ett omfattande arbete med inrättande och översyn av
vattenskyddsområden kommer att behöva göras under de närmaste åren.
Det kommer att krävas mycket stora insatser av både Region Gotland, länsstyrelsen samt
enskilda för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen. Sammantaget finns det
troligen inte en enkel lösning på Gotlands vattenproblematik, utan ett antal lösningar och
åtgärder behöver lyftas och arbetas vidare med. Planen redovisar därför också ett antal
identifierade behov och åtgärder Åtgärderna kan behöva genomföras på nationell,
regional eller lokal nivå, troligen i ett samspel och på olika sätt. Planen identifierar endast
behovet av åtgärder, och inte finansieringen av dem.
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1.Inledning
1.1 Varför en regional vattenförsörjningsplan?
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är ett av våra viktigaste samhällsintressen
och en förutsättning för tillväxt. Under senare år har frågan om en god planering av
samhällets vattenresurser uppmärksammats i många sammanhang och arbete sker nu på
flera samhällsnivåer – från EU-nivå till lokal nivå. Den regionala
vattenförsörjningsplanen utgör en del i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten
(Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2000/60/EG). Ramdirektivet syftar bland annat
till att medlemsländernas vatten ska skyddas och vattenkvaliteten förbättras.
Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för
länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat med som en bindande åtgärd
inom vattenförvaltningen och som en åtgärd i handlingsplanen för klimatanpassning.
Vikten av regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i
miljömålsarbetet. Tidsperspektivet för vattenförsörjningsplanen sträcker sig i ett
flergenerationsperspektiv, i dagsläget till sekelskiftet år 2100, eftersom det är så långt
som tillgängliga klimatscenarios sträcker sig
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att ta ett samlat grepp över Gotlands
vattenförsörjning, visa hur klimatförändringarna kan påverka vattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länet viktigaste vattenresurserna och
bristområdena. Vidare ska planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer
kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen.
Ett övergripande syfte är också att ge vattenfrågorna ett genomslag i
översiktsplaneringen. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska därför ge en
sammanhållen bild av befintliga vattenresurser så att frågorna om vattenförsörjning kan
förankras, synliggöras och prioriteras jämfört med andra intressen.
Planen redovisar också ett antal tydligt identifierade behov och åtgärder som behöver
hanteras för trygga den långsiktiga vattenförsörjningen. I dagsläget är Gotlands
vattenförsörjning mycket sårbar, och Gotland är idag är ett av de av län i Sverige som har
störst problem med både allmän och enskild vattenförsörjning.

1.2 Så här ska vattenförsörjningsplanen användas
Länsstyrelsen har tagit fram den regionala vattenförsörjningsplanen.
Underlaget är tänkt att vara ett planeringsunderlag för kommun och länsstyrelse främst
till stöd för arbete med samhälls- och infrastrukturplanering, miljö och hälsoskydd och
annan ärendehandläggning 1. Planen ska kunna användas i flera sammanhang och utgöra
ett viktigt stöd och underlag i det långsiktiga arbetet med dricksvattenförsörjning. Planen
ska också fungera som ett stöd i framtagandet av kommunala VA-planer.
Länsstyrelsens roll är dock främst att ge råd och ställa samman planeringsunderlag till
kommunerna. Länsstyrelsen har också en samordnande roll när det gäller statliga
intressen och ska även förmedla underlag från statliga myndigheter till kommunerna. Det

1

Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning. SGUrapport 2009:24
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betyder att staten erbjuder kunskapsunderlag, men ytterst är det kommunen som genom
sina lokala prioriteringar omsätter kunskapen i praktiska åtgärder.
De länsstyrelser som tidigare har arbetat fram regionala vattenförsörjningsplaner
framhåller att det är en stor utmaning att omsätta planerna i praktiska åtgärder 2. Detta
beror till stor del på hur samhället valt att organisera planerings- och
vattenförsörjningsarbetet mellan stat och kommun.
Ska Gotland klara av dagens och kommande utmaningar med vattenförsörjningen
kommer det krävas ett gemensamt ansvar på alla nivåer i samhället. Det kommer att
krävas stora insatser av både Region Gotland, Länsstyrelsen, företagare, enskilda samt
nationella myndigheter för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen på Gotland.
Vidare är en politisk förankring avgörande för att den regionala vattenförsörjningsplanen
ska få genomslag regionalt. Det är därför önskvärt att Region Gotland, Havs- och
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SGU samt SMHI ställer sig
bakom planens inriktning, behov och kan godkänna de myndighetsspecifika
åtgärdsförslagen som presenteras i planen.

1.3 Arbetets genomförande
Regional vattenförsörjningsplan har varit ett delprojekt under det särskilda
åtgärdsprojektet Vatten på Gotland. Vatten på Gotland består av flera olika delprojekt för
bättre vatten, och har under åren 2014-2017 drivits av Länsstyrelsen i Gotlands län
tillsammans med Region Gotland. Projektet har finansierats med hjälp av
Havsmiljöanslaget 1:11 från Havs- och Vattenmyndigheten.
Styrgruppen för Regional vattenförsörjningsplan har varit samma som för Vatten på
Gotland, och har bestått av: Karin Fager och Kjell Norman, Länsstyrelsen samt Jan von
Wachenfeldt, Ethel Forsberg/Johan Åberg och Patric Ramberg, Region Gotland.
Projektledare för arbetet har varit Frida Eklund, vattenhandläggare, Länsstyrelsen.
Samtliga kartor och GIS-analyser har tagits fram av Johan Lundberg, GIS-samordnare
Länsstyrelsen.
Vidare har en projektgrupp knutits till arbetet. Projektgruppen har träffats vid sju tillfällen
under 2016-2018. Under arbetets gång har en dialog förts med kontaktpersonerna i
projektgruppen i olika grad.
I projektgruppen har följande personer varit med:
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen
Gösta Cedergren våtmarkshandläggare, Länsstyrelsen
Mona Agaton/Andreas Persson, kris och beredskapshandläggare Länsstyrelsen
Jonas Nilsson, miljöstrateg Region Gotland
Magnus Jönsson, enhetschef vatten och avfall, Region Gotland
Måns Persson, VA-granskare och enskild vattenförsörjning, Region Gotland
Susanne Bjergegaard Pettersson, avdelningschef vatten och avlopp, Region Gotland
Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland.
Projektet startades upp i september 2016. Den 1 februari 2017 hölls en workshop med
politiker och tjänstemän från Region Gotland, Länsstyrelsen, LRF, Livsmedelsverket,
SGU, vattenråd samt några näringslivsorganisationer. Syftet med workshopen var att
2
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Fördelning av vatten i torkans spår – Havs och vattenmyndighetens rapport 2018:03

diskutera dels Gotlands viktiga vattenresurser, men även vilka åtgärder som Gotland
behöver arbeta med framöver. Resultaten från workshopen har arbetats in i rapporten. I
mars 2018 skickas rapporten ut på remiss till berörda aktörer samt nationella
myndigheter. En bearbetning av synpunkterna ska sedan genomföras och rapporten
förväntas vara helt klar hösten 2018.
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2.Gotlands vatten
2.1 Vattenbalansen
Sveriges vattenbalans sammanfattas översiktligt i de tre kartorna nedan. Avrinningen är
det som återstår av nederbörden efter att en viss del har avgått som avdunstning eller
tagits upp av växtligheten 3. Inget vatten kan försvinna. Avrinningen kallas också effektiv
nederbörd eller nettonederbörd. Figuren visar att vi har stora variationer inom Sverige.
Det är mindre nederbörd, mindre avrinning samt mer avdunstning i sydöstra Sverige
jämfört med övriga Sverige. Detta medför att sydöstra Sverige är särskilt utsatt för
variationer i nederbörd.
Avrinning

=

Nederbörd

- Avdunstning

Figur 1. Vattenbalansen i Sverige 1961-1990. Avrinning, eller nettonederbörden, är den mängd
vatten som återstår av nederbörden efter avdunstning och när växterna tagit sitt. Avrinningen eller
nettonederbörden på Gotland uppgår i medeltal till 150-200 mm per år, och under torrår kan den
bli så låg som 0-100 mm 4. Kartor från SMHI.

Vattenbalansen gäller om den tidsperiod som studeras är så lång att tillfälliga variationer i
nederbörd och temperatur, vattenuttag eller hur mycket vatten som finns lagrat som snö,
markvatten eller grundvatten inte spelar någon roll 5. I många fall kan avrinningen antas
3

Sveriges hydrologi – grundläggande hydrologiska förhållanden- SMHI/Svenska Hydrologiska
Rådet. 1993.
4
Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. Rapportering av regeringsuppdrag. 2017.
5
Sveriges hydrologi – grundläggande hydrologiska förhållanden – Sten Bergström.

10

ungefär motsvara grundvattenbildningen, men det gäller inte om en stor del av
nederbörden avrinner på markytan utan att tillföras grundvattnet. På Gotland bedöms en
stor del av nederbörden just avrinna på ytan eller lagras i grundvattenmagasinet under
mycket kort tid. Vattnet infiltrerar snabbt och sedan leds via diken och kanaler till
Östersjön. Det är också vanligt med temporär avrinning på markytan kopplad till perioder
med stor nederbörd i form av regn. Då är grundvattenmagasinen fyllda ända upp i
markytan och överskottsvattnet rinner av på markytan.
Figur 2 visar att en stor del av den nederbörd som faller över Gotland avdunstar samt
rinner direkt ut i Östersjön.

Figur 2. En generell och mycket förenklad bild över vattnets kretslopp på Gotland.
Av nederbörden (2273Mm3/år) avdunstar ca 72% (1655 Mm3/år), medan ca 28 % (636 Mm3/år)
rinner av som ytvattenavrinning. Den del av vattnet som rinner av lagras tillfälligt i marken som
markvatten och grundvatten. Grundvattenbildningen i berg uppskattas till 3% (64 Mm3/år) av
årsnederbörden. I områden med tjockare jordlager uppskattas grundvattenbildningen dock vara
betydligt större. Långt ifrån allt grundvatten som bildas är dock tillgängligt för vattenuttag. Det
årliga uppskattade grundvattenuttaget (14,4 Mm3/år) och ytvattenuttaget (6,4 Mm3/år) är mycket
små i jämförelse med den totala årsnederbörd som faller. Siffrorna kommer från SMHI, SGU samt
avsnitt 3.
Illustration: My Mattsdotter Björk

2.2

Grundvatten

Grundvatten bildas av att regn och smält snö tränger ner i marken och når ned till
grundvattenzonen. Där är alla porer och håligheter i berg eller jord helt vattenfyllda.
På Gotland finns grundvatten framförallt i berggrunden. Det saknas stora vattenförande
jordlager som till exempel rullstensåsar. Mäktiga jordlager förekommer generellt mycket
sparsamt och de flesta områden har ett jorddjup på mindre än 5 meter. Detta gör att
möjliga grundvattenuttag i jordlagren ofta är av marginell betydelse. De få sand- och grus
avlagringar som finns är begränsade, men av lokal betydelse för både allmän och enskild
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vattenförsörjning. Med Gotländska mått mätt återfinns det större avlagringar i jord bland
annat i Lärbro, Tingstäde, Östergarn, Stånga och Vamlingbo.
Transporten av vatten i kalkberggrunden sker endast i sprickor. Spricksystemen som kan
föra vatten kan vara både horisontella och vertikala och förekomsten av vattenförande
sprickor varierar. Kemisk vittring, så kallad karstvittring, kan bidra till att sprickorna
vidgas. Detta medför att sprickorna blir starkt vattenförande. Stora eller karstpåverkade
sprickor kan ha en hög genomsläpplighet och därmed också större förmåga att lagra
vatten, men det är mer vanligt att sprickorna är små och att bergets innehåll av vatten är
mycket litet.

Figur 3. Grundvattentransport på Gotland. Eftersom de olika skiktens vattengenomsläppande
förmåga varierar kommer vattnet att röra sig dels i sprickor, dels i olika nivåer, våningar.
Illustration: ArtAnna.

De tunna jordlagren innebär också att det finns snabba förbindelser mellan yt- och
grundvattnet via ytliga spricksystem och karstformationer. Detta medför också att
Gotlands grundvatten ofta är ytligt och har korta uppehållstider. Grundvattnet har i
sådana områden ett dåligt skydd mot föroreningar, är känsligt för påverkan och
kvaliteten kan snabbt förändras efter till exempel ett kraftigt regn. Gotlands
grundvatten har därför en hög sårbarhet jämfört med övriga landets.
2.2.1 Grundvattenbildning
Grundvattenbildning är den process som leder till påfyllnad av grundvattenmagasinen.
Grundvattenbildningens storlek beror på vilken jordart berget är täckt med, vilken
mäktighet jordlagret har, samt om berget är sprucket på ytan och om
grundvattenmagasinet är fullt eller inte.
Hur stor del av nettonederbörden som bildar grundvatten är osäkert. Grovt sett kan hela
nettonederbörden antas bilda grundvatten till jord, och SGU anger att den genomsnittliga
grundvattenbildningen till magasin i jord på Gotland är ca 200 mm/år 6. En stor del av
detta vatten bildar troligen snabbt ytvatten. Variationerna mellan åren kan dock vara stora
och under torra år kan grundvattenbildningen bli långt under 100 mm/år 7. Vidare görs
antagandet att 10 % av grundvattenbildningen till jordlagren utgörs av
grundvattenbildningen till berg, dvs ca 20 mm/år 8. Dock finns det områden där
kalkberggrunden genom karstsprickor har en grundvattenbildning till berget på i stort sett
6

Våtmarker och grundvattenbildning. SGU-rapport 2017:01
Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. SGU 2017.
8
Våtmarker och grundvattenbildning. SGU-rapport 2017:01
7
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hela nettonederbörden, samtidigt som det finns områden med främst märgelberggrund där
grundvattenbildningen är under 10 mm/år.
Mängden vatten i grundvattenmagasinen varierar under året, vilket beror på att nederbörd,
avdunstning och avrinning varierar över tid. Det finns återkommande årstidsmönster för
grundvattenmagasinen, vilka kallas grundvattenregimer. Grundvattenregimerna beror av
hydrogeologi och klimat, vilket gör att regimkurvorna ser olika ut beroende vart i Sverige
man befinner sig. Grundvattenbildningen på Gotland sker huvudsakligen mellan
november och april, vilket medför att grundvattennivån är högst under våren och lägst
under hösten, se figur 4.

Figur 4. Grundvattennivåns genomsnittliga variationsmönster under året (regim) på Gotland.
Grundvattennivån är som lägst i slutet av oktober. Grundvattenbildning sker sedan under
november – april, vilket medför att grundvattennivån är som högst i mars/april. Variationerna
beror på årstidsvariationer i avdunstning och växternas vattenupptag. Bild från SGU.

2.2.2 Grundvattentillgång
Det är viktigt att hålla isär begreppen grundvattenbildning och grundvattentillgång
eftersom långt ifrån allt grundvatten som bildas kan användas. Hur mycket vatten som
finns att tillgå bestäms dels av hur mycket grundvatten som bildas och dels hur mycket
grundvatten som kan magasineras i jord och berggrund.
I områden med liten magasinerande förmåga, som det ofta är på Gotland, styrs områdets
grundvattentillgång mer av den magasinerande förmågan än av nederbörden 9.
Ett litet, eller snabbreagerande, grundvattenmagasin fylls snabbt och överskottet rinner
vidare till ett vattendrag och vidare till Östersjön. Små magasin kan också tömmas
mycket snabbt och är känsliga för perioder utan grundvattenbildning. I ett stort, eller
långsamreagerande, magasin finns större möjligheter att lagra vatten. Det innebär att det
finns vatten kvar även om det inte bildas något grundvatten under en längre tid. Generellt
har de små magasinen främst betydelse för den enskilda vattenförsörjningen, medan de
större magasinen har störst betydelse för den allmänna vattenförsörjningen.
Grundvattenförekomsterna i jordlagren har stor betydelse genom att tjäna som
utjämningsmagasin för grundvattenbildningen. Jordtäcket kan lagra stora mängder
nederbörd som över tid tillförs grundvattenmagasinen i berggrunden. Ur ett
magasineringsperspektiv är det därför av stor vikt att bevara områden där jordlager finns.

9

Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. SGU 2017
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Det innebär också att på ställen där det saknas jordtäcke är vattenmagasinen mindre, och
risk för vattenbrist vid torrperioder blir hög.
Problem med vattenförsörjningen riskerar att uppstå under år när grundvattennivåerna är
lägre än normalt inför en längre period utan grundvattenbildning. Exempelvis är ett gott
utgångsläge med höga grundvattennivåer under våren viktigt för att inte vattenbrist ska
uppstå under sommaren. Det betyder också att vi är beroende av att vatten fylls på med
jämna mellanrum. När det som 2015-2016 blir två torrår efter varandra blir sårbarheten
påtaglig.
Stora områden på Gotland där det tidigare funnits våtmarker och myrar har dikats ut i
syfte att odla marken. Markanvändningen och senare även bebyggelse har anpassats till
det nya landskapet. Detta har naturligtvis påverkat vattenhållningen i landskapet och en
naturlig utjämnande faktor vid torka och översvämningar är nu försvunnen. Under åren
2018-2020 har regeringen satsat särskilda pengar på våtmarker, där åtgärder för
vattenhushållning och grundvattenbildning uppmuntras 10.
Lagring och magasinering av vatten kommer troligtvis att bli en viktig fråga för att trygga
Gotlands vattenförsörjning i framtiden.
2.2.3 Överuttag och saltvatteninträngning
På Gotland är förhöjda kloridhalter vanligt och orsakas i huvudsak från påverkan så kallat
relikt havsvatten. Relikt saltvatten är gammalt salt havsvatten som legat instängt i marken
i flera miljoner år. Under Östersjöns utvecklig från istiden och fram tills idag har vattnets
salthalt varierat. Det relikta saltvattnet som vi påträffar idag kan därför ha olika salthalt
beroende på från vilket skede i Östersjöns utveckling det kommer.

Figur 5. Ett tvärsnitt av Gotlands berggrund som visar att det söta grundvattnet i
kalkberggrunden vilar på ett tyngre och betydligt äldre salt relikt grundvatten. När
fastighetsägare får in salt vatten i vattentäkten är det uteslutande det relikta havsvattnet
och inte Östersjövatten som tränger in. På Gotland kan det salta vattnet påträffas relativt
grunt under markytan. Illustration: My Mattsdotter Björk

10

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-satsar-200-miljoner-pa-attforebygga-torka-och-pa-fordjupade-kartlaggningar-av-grundvattenresurser/
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Om vattentäkten ligger nära kusten kan också Östersjövatten tränga in i brunnen, det
gäller om brunnen ligger maximalt 300-500 meter från strandkanten. Det relikta
saltvattnet kan också påträffas mycket nära stranden. Ofta är det relikt saltvatten som
brunnsägaren drabbas av även nära kusten.

När uttaget av grundvatten överstiger den mängd grundvatten som bildas, är risken
för påverkan från det underliggande salta grundvattnet stort. Följden blir att många
brunnar som tidigare haft ett sött vatten riskerar att bli salta. Dessutom kommer det
att bli allt svårare att undvika salt grundvatten vid nya brunnsborrningar. Förhöjd halt
av klorid kan också vara en indikation på att man har borrat för djupt.
Alltför djupa brunnar kan få en direktkontakt med det relikta vattnet och då finns en risk
att vattnet blir oanvändbart som dricksvatten. Stora avsänkningar av grundvattnet medför
trycksänkningar som kan få det saltrikare relikta vattnet att röra sig uppåt i
grundvattenmagasinet, se figur 6. Finns det vattenförande vertikala sprickor förenklas den
uppgående transporten. På Gotland kan det påträffas salt vatten relativt grunt under
markytan. Brunnar ska därför inte borras för djupa. Brunnsborrare måste ha kunskaper
om på vilka djup saltvatten kan förväntas och anpassa brunnens djup efter detta. Enligt de
regelverk som finns, främst miljöbalkens hänsynsregler och Normbrunn17 11, ska
brunnsborraren kontrollera vattnets salthalt under borrning för att undvika
saltvattenuppträngning.

Figur 6 från Region Gotland visar att vid tryckförändringar vid grundvattenuttag bildas en
avsänkningstratt, en uppåtriktad gradient uppstår och saltrikare vatten kan strömma uppåt. Det
kan göra brunnen obrukbar.

För saltpåverkade brunnar ska det alltid göras en utvärdering av vilka åtgärder som är
möjliga exempelvis att rotfylla nedre delen av brunnen i syfte att utestänga saltvattnet.
Ofta är det också bättre att sprida ett uttag på flera brunnar och ibland kan även
lågreservoarer medföra att man reducerar stora momentana uttag och på så sätt även
reducerar risken för saltvattenuppträngning 12. Om brunnen är saltpåverkad ska den
åtgärdas eller sättas igen. Fastighetsägare ska inte installera filter för att minska salthalten
eftersom risken för saltvatteninträngning i omkringliggande brunnar då ökar.

11

Normbrunn 16 – Vägledning för att borra brunn. SGU 2016.
Gotlands grundvatten och dricksvatten. Förutsättningar och utmaningar inför framtiden. Region
Gotland. 2016.
12
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2.2.4 Miljöövervakning grundvattennivåer
SGU har fyra nationella grundvattennivåstationer på Gotland. Syftet med det nationella
grundvattennätet är att studera grundvattennivåförändringar i förhållande till geologi,
topografi och klimat. För små och snabbreagerande grundvattenmagasin görs mätningar i
Isums, i närheten av Roma, samt i Stora Vede strax utanför Visby. För stora och
långsamreagerande grundvattenmagasin görs mätningar i Hemse och på Gotska Sandön.
Dessa fyra mätstationer ligger till grund för SGUs månadskartor där aktuella
grundvattennivåer presenteras varje månad.
På Gotland är en stor del av grundvattenmagasinen, både i jord och berg,
snabbreagerande. Däremot bedöms de större allmänna vattentäkterna ta sitt vatten från
mer långsamreagerande magasin.
SGU, Grundvattennätet, Hemse, Område 8, Station 4
Min, medel och max avser perioden 1987 - 2016
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SGU, Grundvattennätet, Isums, Område 10, Station 1
Min, medel och max avser perioden 1992 - 2016
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Figur 7. Uppmätta grundvattennivåer i ett större långsamreagerande magasin, Hemse, respektive
ett mindre snabbreagerande reagerande magasin, Isums.
X-axeln visar år 2008-2017 och y-axeln visar grundvattennivåer under markytan. Den blåa linjen
är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda linjen är minvärde för perioden 19872016. Den svarta linjen visar uppmätta grundvattennivåer.
Nivåerna i ett större magasin varierar mer dämpat. Sedan sommaren 2015 har de uppmätta
grundvattennivåerna i Hemse varit mycket under de normala. De stora nederbördsmängderna
under september och oktober 2017 har hjälpt till att höja grundvattennivåerna igen.
Nivåerna i ett mindre magasin reagerar snabbare på nederbörden eftersom magasinet är mindre.

SGU har fått i uppdrag av regeringen att under 2018-2020 genomföra en utökad
kartläggning och karakterisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Som
en del av detta uppdrag är det planerat att SGU ska bygga ut den nationella
övervakningen av grundvattennivåer, även kallat grundvattennätet.
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Under 2014 startade länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för
grundvattennivåer. Sedan starten har tio stycken nivåloggrar har placerats ut i
grundvattenrör i Fole, Hejnum, Ronehamn, Fårö (2 stycken), Ljugarn, När, Endre,
Nisseviken och Tingstäde. Syftet med Länsstyrelsens grundvattennivåövervakning är att
övervaka förändringar i grundvattennivåer samt komplettera SGUs nationella
övervakning. Programmet fokuserar därför på att mäta grundvattennivåer i områden med
mindre grundvattentillgångar, dvs främst kustnära områden med exploateringstryck och
många enskilda brunnar. I programmet kommer även Gotlands speciella förhållanden att
övervakas, exempelvis områden med små magasin och litet jordtäcke vilket ger snabba
nivåförändringar.

2.3 Grundvattnets kvalitet
2.3.1 Miljöövervakning grundvattenkemi
Miljöövervakningen av grundvatten på Gotland består av flera delar.
Sedan år 2007 har Länsstyrelsen, i samarbete med Region Gotlands teknikförvaltning,
inom ramen för den regionala miljöövervakningen kompletterat den kommunala
råvattenkontrollen med screeningar av olika miljögifter.
Region Gotland ansvarar själva för sitt egenkontrollprogram i råvattnet, där analys
regelbundet görs av allmän kemi, bekämpningsmedel samt mikrobiologi. Råvatten är det
obehandlade vatten som tas direkt från vattentäkten före rening. Region Gotland ansvarar
för att det vatten som finns i kranen följer Livsmedelsverkets föreskrifter 13, och sätter
därför in olika typer av reningssteg vid behov.
Vart femte år genomför Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsförvaltning en
undersökning av 100 enskilda vattentäkter på Gotland. Syftet är att översiktligt få reda
på statusen på det gotländska dricksvattnet som kommer från egen brunn och hur
kvaliteten ändras över tid. Undersökningen, som fått namnet 100-undersökningen, sker på
sensommaren då grundvattennivåerna är som lägst. Vattentäkterna är slumpvis utvalda.
Den senaste 100-undersökningen genomfördes år 2015 14. Då kompletterade SGU
undersökningen med analyser i ytterligare 100 vattentäkter, vilket betyder att underlaget
är analyser från 200 enskilda vattentäkter.
I SGUs nationella miljöövervakning av grundvatten på Gotland ingår en station som
provtas två gånger per år samt två stationer som provtas en gång vart sjätte år. Stationerna
analyseras alltid med ett baspaket samt vid vissa tillfällen metaller och organiska
föreningar. Stationerna i den nationella miljöövervakningen är utvalda inom opåverkade
områden.
2.3.2 Mikrobiologi
Mikroorganismer i grundvattnet kan begränsa dess användbarhet som dricksvatten på
grund av risken för negativa hälsoeffekter.
Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men kan även finnas i
tarmkanalen hos djur och människor. E.coli är en bakterieart som lever i tarmarna hos alla
varmblodiga djur, och om de påträffas i ett dricksvattenprov är vattnet troligtvis förorenat
av fekalier. Vid förekomst av E.coli finns det risk att vattnet aven innehåller andra
sjukdomsframkallande organismer, bakterier eller virus och därför ska man vara extra
försiktig och inte dricka vatten innehållande mer an 10 E.coli /100 mL.
13

14

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30
100-undersökningen. Dricksvattenkvalitet i 100 enskilda vattentäkter 2015. Region Gotland
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”Antal mikroorganismer” visar på den samlade mängden bakterier i vattnet. En orsak till
förhöjda halter av mikroorganismer, framför allt koliforma bakterier, är otäta
brunnsväggar som möjliggör ytvatten att tränga in i brunnen. Högt ”antal
mikroorganismer” kan även bero på otillräcklig vattenomsättning. Bakteriepåverkade
dricksvattenbrunnar kan också bero på gödselhantering och enskilda avlopp. Samband
mellan bristfälliga avlopp och föroreningar i den egna brunnen är vanligt.
100-undersökningen från 2015 visar på att nästan 30 % av de enskilda vattentäkterna var
otjänliga med avseende på mikrobiologi, och cirka 50 % var tjänliga med anmärkning.
Om man räknar med att cirka 20 000 st permanent boende gotlänningar har enskilt vatten,
betyder det att cirka 6 000 gotlänningars dricksvatten är otjänligt med avseende på
mikrobiologi.
Mitt under provtagningsperioden av senaste 100-undersökningen kom några dagar med
kraftig nederbörd, vilket medförde ett sämre resultat vad gäller mikrobiologisk påverkan.
Vid stora nederbördsmängder kan ytvattnet snabbt tränga ner i berggrunden och nå
vattentäkterna utan att någon rening hinner ske under transporten. Resultaten bekräftar
tidigare års slutsatser att de gotländska vattentäkterna generellt är mycket
föroreningskänsliga och att kvalitetsförändringar kan ske snabbt.
Enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten uppvisar 6 % av de svenska enskilda
vattentäkterna i berg otjänligt vatten med avseende på mikrobiologi 15. Resultatet från
100-undersökningen visar alltså på att Gotlands naturgivna förutsättningar med tunna
jordtäcken och sprickrik berggrund ökar risken för mikrobiologisk påverkan på
grundvattnet.
Mikrobiologi är inte med bland de parameter som ska bedömas inom vattenförvaltningens
arbete med miljökvalitetsnormer och statusklassning 16. Detta medför att det finns ett
behov av att problemen med mikrobiologi på annat sätt uppmärksammas på ett nationellt
plan.
2.3.3 Klorid
Höga halter av klorid i grundvattnet begränsar dess användbarhet som dricksvatten på
grund av salt smak. Dessutom verkar salthalten korroderande på till exempel rör och
hushållsmaskiner. Gränsen för att känna salt smak varierar men oftast anges smakgränsen
till 300 mg klorid/l. Livsmedelsverket anger att kloridhalter över 100 mg/l innebär att
vattnet är tjänligt med anmärkning17. SGU anger dock att kloridhalter redan över 50 mg/l
är en indikation på påverkan från relikt saltvatten18.
100-undersökningen visar vidare att 26 % av de gotländska enskilda vattentäkterna har
kloridhalter över 100 mg/l och 10 % av alla vattentäkter hade kloridhalter över
smakgränsen på 300 mg/l.
Enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten uppvisar 6 % av de svenska enskilda
vattentäkterna i berg kloridhalter mellan 100-300 mg/l, och 3% kloridhalter över 300
mg/l 19. Resultaten från klorid från 100-undersökningen visar att saltvatteninträngning i
vattentäkterna är betydligt vanligare på Gotland jämfört med övriga Sverige.

15

Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01
Föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.SGU-FS 2016:1
17
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30
18
Föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.SGU-FS 2016:1
19
Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01
16

18

Figur 8. Förhöjda kloridhalter är mycket vanligt i de gotländska enskilda vattentäkterna.
Förhöjda kloridhalter finns över hela Gotland, och inga områden är mer påverkade än andra. Det
finns risk för att dessa vattentäkter blir mer påverkade framöver med klimatförändringarna
eftersom låga grundvattennivåer ger större risk för relikt saltvatten, se vidare under
klimatavsnittet. Dataunderlag: 100-undersökningen och SGUs kemiarkiv.
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Att så stor del av vattentäkterna är påverkade av relikt saltvatten på Gotland är ett
problem som behöver arbetas vidare med. Flera av de åtgärder som föreslås i
åtgärdsavsnittet har också en direkt koppling till åtgärder för saltvattenpåverkat
grundvatten.
2.3.4 Bor
Naturligt förhöjda halter av bor i grundvattnet är relativt vanligt förekommande på
Gotland och har under de senaste åren uppmärksammats allt mer.
Bor finns naturligt i berggrunden, och höga halter förekommer även i Skåne, men SGU
anger att dataunderlaget är begränsat och att det inte kan uteslutas att höga halter även
förekommer i andra områden i Sverige 20. SGU bedömer vidare att förhöjda halter
återfinns i sedimentär berggrund, ofta i samband med högt pH samt höga natrium- och
magnesiumhalter.
Höga halter av bor grundvattnet kan begränsa dess användbarhet som dricksvatten på
grund av risken för negativa hälsoeffekter. Livsmedelsverket anger att borhalter över 1
mg/l medför att vattnet är otjänligt som dricksvatten inom den allmänna
vattenförsörjningen samt för livsmedelsanläggningar 21.Det finns inget riktvärde för bor
för enskild vattenförsörjning. WHO anger 2,4 mg/l som hälsomässigt riktvärde för bor
och det är även den gräns som Livsmedelsverkets toxikologer med dagens kunskap, anser
vara den hälsomässiga gräns under vilken dricksvattnet kan användas utan
inskränkningar 22.
Livsmedelsverket gör alltså bedömningen att borhalter under 2,4 mg/l inte utgör någon
risk för människors hälsa. Ligger borhalterna över 2,4 mg/l bör dricksvattnet inte
användas för dryck och matlagning.
100-undersökningen visar att drygt 30% av de gotländska enskilda vattentäkterna har
halter över 1 mg/l. Av Gotlands registrerade livsmedelsanläggningar är det cirka 10%
som har ett värde över 1 mg/l, vilket därmed gör vattnet otjänligt för denna grupp. Under
2008 tvingades ett antal allmänna grundvattentäkter stängas på grund av förhöjda halter
av bor. Bor är svårt att åtgärda, det blir stora processförluster samtidigt som
reningsmetoden är dyr. I de allmänna vattentäkterna görs bedömningen att halterna av bor
har ökat under perioden med låga grundvattennivåer, dvs perioden 2016-2017.
Det behöver utredas var bor kommer från samt vilka hälsorisker det innebär för den del
av befolkningen på Gotland som har enskilda borpåverkade dricksvattenbrunnar. Det
behöver ytterligare kartläggas hur utbredd problematiken är och om samband finns med
märgel/kalksten respektive påverkan från relikt saltvatten och låga grundvattennivåer. Det
behöver också tydliggöras hur enskilda på bästa sätt kan rena dricksvattnet från förhöjd
halt av bor.
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Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30
22
Förhöjda borhalter på Gotland. Livsmedelsverket skrivelse dnr 2017/01468
21
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2.3.5 Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel i grundvattnet begränsar dess användbarhet som dricksvatten.
Livsmedelsverket anger att halter över 0,1 ug/l för enskilda substanser eller över 0,5 ug/l
för summan av substanser innebär att vattnet ska klassas som otjänligt som dricksvatten.
De bekämpningsmedel som oftast påträffas i grundvattnet i Sverige och på Gotland är
BAM (2,6-diklorbensamid) och bentazon.
För vissa substanser tar nedbrytningsprocessen mycket lång tid. Detta innebär att en del
substanser och dess nedbrytningsprodukter som varit avregistrerade/förbjudna sedan
länge, till exempel BAM som är en nedbrytningsprodukt av ämnet diklobenil, finns kvar i
mark och grundvatten under lång tid efter att avregistrering skett. Ogäsmedlet bentazon är
fortfarande idag godkänt för användning, men används i en betydligt mer begränsad
omfattning än för 10 år sedan eftersom det är ett dyrt och opraktiskt bekämpningsmedel.
Region Gotland analyserar bekämpningsmedel i råvatten i kommunala vattentäkter vart
tredje år. I några vattentäkter återfinns återkommande förhöjda halter av främst bentazon
och BAM. Vid senaste 100-undersökningen analyserades BAM och bentazon även i 40
enskilda vattentäkter i jordbruksområden. Bentazon påvisades i fyra vattentäkter och
BAM i en vattentäkt, men inga värden var över riktvärdet.
2.3.6 Miljögifter
Miljögifter är ett samlingsnamn för ämnen som har en negativ påverkan på miljön
och människors hälsa. Generellt har ökad uppmärksamhet erhållits under de senaste åren
vad gäller den ökade risken för spridning av kemiska ämnen till yt- och grundvatten. De
analysresultat som vi ser genom screeningar av grundvatten bekräftar bilden av att vi får i
oss många substanser i låga halter. Idag saknas kunskaper om hur den cocktailen påverkar
oss och andra levande varelser i miljön.
År

Ämne

Fynd

Metaller

Antal
kommunala
vattentäkter
26

20072009
2008
2009
2010

Läkemedel
Bek medel - golfbanor
Dioxiner

3
1
26

2010
2012
2013
2014
2014

Nonylfenol
PAH:er
Läkemedel o pesticider
Äldre bek medel, typ DDT
Läkemedel

2
27
4
26
1

2015
2015
2016

PFAS (regeringsuppdrag)
Bekämpningsmedel
(regeringsuppdrag)
Läkemedel

27
5 (större
enskilda)
27

Inget detekterbart
Inget detekterbart
Detekterat i 3 vattentäkter, där 1 var
över gränsvärdet
Inget detekterbart
Inget detekterbart
Inget detekterbart
Inget detekterbart
Alfuzosin, codeine, diphenhydramine,
flecainide, haloperidol, memantine,
sulfamethoxazol, terbutaline,
trimethoprim detekterat, dock långt
under riktvärde.
Inget över riktvärdet
2 återfynd

2017

Fenolära ämnen

27

Bor (5 vtntäkter otjänliga)

Karbamazepin (10 vtntäkter),
Fluconazole (5 vtntäkter) och
paracetamol (3 vtnntäkter) detekterat,
dock långt under riktvärde.
Oktylfenol detekterat i 1 vattentäkt,
dock långt under gränsvärdet.

Tabell 9. Länsstyrelsens miljögiftsscreeningar i kommunala grundvattentäkter 2007-2017.
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I tabell 9 ses en sammanställning över de screeningar som genomförts i grundvattnet de
senaste åren.
Vid analys av metaller uppmättes på flera ställen förhöjda halter av bor (läs vidare om bor
under avsnitt 2.3.4). Region Gotland har nu åtgärdat de kommunala dricksvattentäkter där
förhöjda halter av bor uppmätts.
Vid analys av dioxin påträffades dioxin i tre av 26 provtagna vattentäkter. Detta beror
troligtvis beror på lokalt förorenade områden i vattentäkters närhet. I två av täkterna var
halterna mycket låga. I en täkt var halterna på en sådan nivå att konsumtion av råvatten
från täkten överskrider vad som är lämpligt sett utifrån det tolerabla dagliga intaget av
dioxin från vatten (>10 %). Vattentäkten har kort efter provtagningen försetts med ett
reningsfilter.
Via miljögiftsscreening i en grundvattentäkt upptäcktes 2014 läkemedelsrester i låga
halter i just den vattentäkten. Under hösten 2016 analyserades därför läkemedel i samtliga
kommunala yt- och grundvattentäkter. I 10 st grundvattentäkter detekterades
karbamazepin (lugnande), i 5 grundvattentäkter detekterades fluconazole (mot svamp)
och i tre grundvattentäkter detekterades paracetamol (smärtstillande). Samtliga halter var
dock låga och långt under riktvärdet.
Vid analys av fenolära ämnen gjordes ett återfynd av oktylfenol i en grundvattentäkt,
dock i mycket låga halter.
Vad gäller klororganiska föreningar, bekämpningsmedel från golfbanor, nonylfenol,
PAH:er, äldre bekämpningsmedel (som t.ex. DDT) och PFAS har inga värden över
gränsvärdet uppmätts i råvattnet i de kommunala dricksvattentäkterna.
2.3.7 Hårt vatten
Till följd av kalkberggrunden är det vanligt att det gotländska grundvattnet är hårt, vilket
medför höga halter av kalcium, magnesium och natrium. Dessa höga halter kan begränsa
grundvattnets användbarhet som dricksvatten främst på grund av tekniska problem.
Livsmedelsverket anger att kalciumhalter över 100 mg/l liksom magnesiumhalter över 30
mg/l medför att vatten bedöms vara tjänligt med anmärkning.

2.4 Ytvatten
Ytvatten är ett samlingsnamn för det vatten som finns i sjöar och vattendrag. Det bildas
främst genom att regn och smält snö rinner av från omgivande markområden och förs i
riktning mot landskapets lågpunkter. Utströmmande grundvatten bidrar också till
ytvattenbildningen. Ett avrinningsområde är det landområde, inklusive sjöar, som
avvattnas till havet via samma vattendrag.
Jämfört med övriga Sverige är Gotland relativt ytvattenfattigt. De största sjöarna, Bäste-,
Tingstäde- och Fardumeträsk återfinns alla på norra Gotland. Vid Lojsta finns en grupp
småsjöar, som är mycket små samtidigt som de efter gotländska förhållanden är relativt
djupa. Sjöarna på Gotland har som regel en god vattenkvalitet, endast ett fåtal har
problem med förhöjda närsalthalter.
Det finns 20 vattendrag med ett avrinningsområde större än 20 km2. Tillsammans
avvattnar de 20 åarna en yta av ca 2000 km2 eller 64 % av öns totala areal. Det största
vattendraget, Gothemsån, har ett avrinningsområde om 490 km2 och en
medelvattenföring på 3,93 m3/s. Den låga sommarnederbörden i kombination med hög
avdunstning påverkar vattendragens vattenföringsmönster. De flesta vattendragen blir
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torrlagda eller i det närmaste torra så gott som varje sommar. Denna effekt förstärks av de
omfattande utdikningar som ägt rum på Gotland. Endast ett fåtal av de gotländska
vattendragen uppvisar god vattenkvalitet. Huvudorsaken är den tidigare utdikningen av
våtmarker samt kanalisering och uträtning av vattendragen.
Inget ytvatten från vattendrag används för kommunal vattenförsörjning, men däremot
använder lantbruket vatten från vattendragen i högflödesperioder för att fylla anlagda
vattenmagasin.

2.5 Kustvatten
Generellt har kustvattnet längs Gotlandskusten, liksom Östersjön som helhet, problem
med övergödning, främst orsakad av lantbruk, avlopp och skogsbruk. Problematiken är
särskilt påtaglig i grunda havsvikar. Belastning av näringsämnen sker direkt från
landbaserade källor, via inlandsvattnet, internbelastning från sediment och från utsjön.
Känsligheten för påverkan av gödande ämnen från land skiljer mycket mellan olika
kustvattenförekomster bland annat beroende på vattenutbytet med utsjön. I vissa
vattenförekomster är möjligheterna att påverka näringshalterna med hjälp av lokala
åtgärder i exempelvis tillrinnande vattendrag goda, i andra mycket små. Det är därför
viktigt att identifiera och skilja på de kustvattenförekomster som är påverkade av lokal
belastning och därmed möjliga att åtgärda genom lokala insatser, och
kustvattenförekomster som främst påverkas av tillståndet i Östersjön som helhet. Ett stort
antal farliga ämnen, miljögifter, förekommer i havsmiljön. Exempel på ämnen är
dioxiner, PCB, olika metaller och tributyltenn, som i många fall är stabila och inte bryts
ned. Detta medför att det i många fall är historiska källor som är ansvariga för dagens
miljöstatus.
Under de senaste åren har avsaltning av havsvatten diskuterats som möjlig
dricksvattenlösning för både allmän och enskild vattenförsörjning. I Herrvik och
Kvarnåkershamn finns allmänna avsaltningsanläggningar. I problemområden, utan
kommunal VA-utbyggnad, har flera enskilda fastighetsägare påbörjat diskussionen kring
att lösa dricksvattnet med gemensamma enskilda avsaltningsanläggningar. Avsaltning av
havsvatten är dock en avancerad teknik, med behov av kontinuerlig service, vilket medför
att detta är en lösning som kan vara mindre lämplig för privat regi.
2016 konstaterade Livsmedelsverket att det inte finns några hälsorisker med att dricka
vatten som framställts ur avsaltat havsvatten 23.
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3.Gotlands vattenbehov och vattenuttag
Totalt uppskattas vattenanvändningen på Gotland till 20,8 miljoner m3/år, varav cirka 3,8
miljoner m3/år produceras inom det kommunala nätet. Statistik om vattenuttag och
vattenanvändning i Sverige tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) vart femte år, och
siffrorna som används nedan kommer i huvudsak därifrån 24.
SCB anger att Gotland är ett relativt litet område i statistiken, vilket gör att urvalet kan
påverka siffrorna. Det är tydligt att det finns felkällor i materialet, och att kunskaperna
om vattenuttag och vattenanvändning generellt behöver öka.
Användargrupp

Behov år 2015
Mm3/år

Hushåll (permanent och
fritidsboende)
Kommunalt
2,5
Enskilt
1,2
Djurhållning
Kommunalt
0,2
Enskilt
1,3
Övrig användning med
besöksnäringen
Kommunalt
1,3
Enskilt
Ingen uppgift
Industrin processvatten
Kommunalt
0,3
Enskilt
5,8
Bevattning
5,0
Kalkindustrin - länshållning
3,2
Totalt
20,8
Tabell 10. Total vattenanvändning per användargrupp i Gotlands län år 2015. Siffror från SCB
har kompletterats i de fall där bättre kunskap finns. Övrig användning omfattar vattenförluster i
det allmänna nätet, samt offentlig förvaltning, bygg, varuhandel, hotell och restaurang samt hela
besöksnäringen, här saknas helt uppgifter om vattenbehov för de med enskilt vatten.

Nedan redovisas hur SCBs siffror i tabell 10 kompletterats med annat underlag:
• Mängden vatten som används för djurhållningens enskilda vattenförbrukning har
beräknats av länsstyrelsen och stämmer väl överens med SCBs siffror.
• Industrins vattenanvändning från det kommunala nätet har redovisats av Region
Gotland.
• Den största vattenbehovet per användargrupp är industrins
processvattenanvändning från enskild vattenförsörjning. Siffran kommer från
SCB och bedöms vara mycket osäker, men eftersom bättre underlag saknas har
den ändå använts. Se vidare resonemang i avsnitt om industrins vatten.
• Bevattning anger SCB vara ett av de användningsområden som det är svårast att
få fram bra statistik om, där görs en lokal uppskattning att 5,0 miljoner m3
används per år 25.
• Kalkindustrins vattenbortledning kommer från miljörapporter och redovisas som
en egen post.
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SCB anger att hushållens vattenförbrukning har gått ned, samtidigt som fler har anslutit
sig till det kommunala nätet, vilket gör att den totala vattenanvändningen inom det
kommunala nätet är större nu jämfört med tidigare sammanställningar.

Dricksvattenanvändning
Gotland 2015
24%
22%

53%

Kommunalt vatten - hushåll och jordbruk 53 %
Enskilt vatten - hushåll 22%
Enskilt vatten - djurgårdar 24 %

Figur 11: Dricksvattenanvändning i procent till människor och djur, fördelat mellan
kommunalt vatten och enskilt vatten.

Om man bara tittar på dricksvattenförsörjningen har Gotland en relativt stor andel enskild
dricksvattenförsörjning, vilket ses i figur 11. Hälften av dricksvattnet till djur och
människor kommer från det kommunala nätet, och hälften kommer från enskilda brunnar.
Av det enskilda vattnet är det cirka hälften som går till hushållen och cirka hälften som
används till djuren. SCB anger att Gotland är det län som totalt sett använder minst volym
för hushållsändamål per capita.
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Figur 12. Andelen befolkning ansluten till kommunalt vatten och avlopp 2015 per kommun,
procent. På Gotland är 65 % av permanent boende ansluten till det kommunala nätet.
Karta från SCB 26

På Gotland är 65 % av permanent boende ansluten till det kommunala nätet. Jämfört med
övriga Sverige är det en relativt låg andel av befolkningen som är ansluten till det
kommunala nätet. Detta beror på att bebyggelsen är spridd i länet, bortsett från Visby och
några ytterligare serviceorter.
På Gotland finns ett stort byggtryck i kombination med stor andel tillkommande
bebyggelse utanför planlagda områden. Sådan bebyggelse har ofta enskild
vattenförsörjning. Detta tillsammans med vår sprickrika berggrund och ofta tunna
jordlager medför att särskilda arbetssätt och strategier ofta behövs rörande
dricksvattenförsörjningen jämfört med andra kommuner i Sverige. Till exempel arbetar
Region Gotland efter Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid
26
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nyetablering 27, som är ett verktyg där fastighetsägare inom främst problemområden innan
bygglov måste kontrollera att tillräckligt mycket vatten av god kvalitet finns.

3.1 Allmän vattenförsörjning
Allmän vattenförsörjning är vatten som tillhandahålls via det allmänna
vattenledningsnätet. På Gotland är Region Gotland huvudman och ansvarar för att de
anslutna abonnenterna får vatten av god kvalitet. Förutsättningarna för den allmänna
vattenförsörjningen skiljer sig från övriga landets genom det geografiska läget. Det
saknas möjlighet att ordna eller förstärka vattenförsörjningen från angränsande
kommuner eller län. Vattenförsörjningen präglas dessutom av en påtaglig säsongsmässig
variation i efterfrågan, med en kraftigt ökad förbrukning under sommarperioden samtidigt
som tillgången då är som sämst
Dt är inte bara hushållen som betjänas av den allmänna vattenförsörjningen. Även
offentliga verksamheter som skolor, sjukhus och simhallar samt många företag,
livsmedelsindustrier och turistverksamheter såsom hotell, campingar och restauranger, är
anslutna till det allmänna vattenledningsnätet.
På Gotland användes år 2015 3,8 miljoner m3 vatten till det allmänna nätet för
dricksvattenproduktion (år 2016 och 2017 användes endast 3,6 miljoner m3/år). 2,4
miljoner m3/år kommer från grundvattentäkter och 1,4 miljoner m3/år från ytvattentäkter.
Det betyder att 65 % av det konsumerade vattnet inom det kommunala nätet kommer från
grundvatten, och 35 % från ytvatten. Under 2015 och 2016 har grundvattenuttagen
minskat till följd av de låga nivåerna och uttaget i Tingstädeträsk har istället ökat. Jämfört
med hela Sveriges konsumerande kommunala vatten är det en stor andel grundvatten, se
figur 13.

Sverige

Gotland
0

17%
23%

65%

35%

60%

Ytvatten 60%

Ytvatten 35 %

Grundvatten 23 %

Grundvatten 65 %

Konstgjord infiltration 17 %

Konstgjord infiltration 0 %

Figur 13. Fördelning av det kommunala nätet 2015 efter typ av vatten i % Sverige
respektive Gotland 28

På Gotland finns idag ingen allmän vattentäkt där grundvattenbildningen förstärks med
konstgjord infiltration. Konstgjort grundvatten innebär att ytvatten infiltreras till
27
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grundvattnet för att förstärka grundvattenbildningen. Den infiltrerande vattenvolymen är
betydligt större än den som sker vid naturlig grundvattenbildning. Täkter med konstgjort
grundvatten har i Sverige ökat över tid som en följd av tätorternas allt större
dricksvattenbehov 29. SGU har under 2016 översiktligt tittat på möjligheterna för att öka
grundvattenbildningen och därmed också uttagskapaciteten för de allmänna
vattentäkterna på Gotland och pekat på några områden för vidare utredning 30. Det bör
dock noteras att det generellt är svårt att på konstgjort sätt öka grundvattenbildningen på
Gotland, på grund av de ofta tunna jordlagren och få större ytvattenmagasin.
År 2017 var antalet allmänna vattentäkter 27 stycken, vilket för en kommun är relativt
många vattentäkter. Det medför att det ställs högre krav på den enskilda kommunens
arbete med till exempel vattenskyddsområden och tillståndsprövningar. 19 av
vattentäkterna är bergborrade grundvattentäkter, 4 är grävda grundvattentäkter som tar
vatten från jordlager, 3 är ytvattentäkter samt en avsaltningsanläggning. Sedan början av
90-talet har cirka 25 vattentäkter på grund av kvalitets eller kvantitetsproblem tagits ur
drift. Under sommaren 2016 och 2017 öppnades några av dessa upp igen och användes
till bevattning av främst fotbollsplaner. Detta visar att behovet av reservvattentäkter är
stort.
15 allmänna vattentäkter har idag ett tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för uttag av yteller grundvatten. En kommunal avsaltningsanläggning har anmält uttaget till
länsstyrelsen (en möjlighet som infördes i miljöbalken för mindre ytvattenuttag år 2007).
11 allmänna vattentäkter saknar tillstånd. Se vidare tabell 25 under avsnittet om
vattenskyddsområden.
För kortvariga avbrott och störningar finns en nödvattenplan framtagen för att säkerställa
distribution till samhällsviktig verksamhet som är ansluten till det kommunala nätet. För
omfattande störningar, som att en av de större vattentäkterna måste tas ur drift en månad,
finns det idag ingen beredskap eller plan för hur leveransen av dricksvatten kan fortgå
utan samhällskritiska störningar. Inför sommaren 2016 och 2017 gjordes bedömningen att
om någon av de större lantbruken eller industrierna med enskild vattenförsörjning får
problem med sinande brunnar finns inte tankbilsresurser för att transportera de mängder
vatten som då skulle behövas, samtidigt om det var oklart om större vattenmängder kunde
gå att få fram till enskild vattenförsörjning inom det kommunala nätet.

3.2 Enskild vattenförsörjning
Enskild vattenförsörjning innebär att man får vatten från en egen brunn. Då är man själv
ansvarig för att det finns tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. På Gotland försörjs
cirka 14 000 hushåll med enskilt vatten 31, och om man enbart ser till permanentboende är
det cirka 20 000 gotlänningar som försörjs med vatten från enskild brunn. Det är vanligast
att enskilda fastighetsägare tar sitt dricksvatten från bergborrade brunnar. Det finns dock
fastigheter som baserar sin vattenförsörjning på uttag av grundvatten från grävda brunnar
i jordlagren.
Även större enskilda, samfällda vattentäkter räknas som enskild vattenförsörjning. I dag
saknas en samlad kunskap om samfällda vattentäkter på Gotland, men under projektets
gång har ett 20-tal större enskilda vattentäkter identifierats. 3 av dessa har tillstånd för
grundvattenuttag enligt 11 kap miljöbalken och 2 stycken har ett fastställt
vattenskyddsområde.
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Enligt brunnsarkivet borrades det under 2015 och 2016 183 respektive 179 nya
vattentäkter på Gotland. Av dessa var 31 respektive 51 var energibrunnar.
Enskilda brunnar har ofta stora problem, både vad gäller kvalitet och kvantitet.
Undersökningar visar att det är vanligt med mikrobiologisk påverkan, överuttag,
saltvattenuppträngning och förhöjda halter av bor.

3.3 Djurhållning
År 2015 användes totalt 1,5 miljoner m3 vatten/år till djurhållningen i Gotlands län. Av
detta kommer 0,2 miljoner m3/år (13%) från kommunalt vatten, och 1,3 miljoner m3/år
(87%) från enskilda vattentäkter. Texten i detta avsnitt behandlar fortsättningsvis endast
djurgårdar med enskilt vatten.
Länsstyrelsens beräkningar visar att det finns 600 djurgårdar i varierande storlek som
använder enskilt vatten till djurens vattenförbrukning, se vidare karta i bilaga 3. Kartan är
framtagen genom GIS-analys, som utgått från uppgifter om antal djur och
produktionsplats (hämtat från Länsstyrelsens olika register) samt fastigheters anslutning
till kommunala VA-nätet (uppgift från Region Gotland). Mest vatten använder
mjölkgårdar, på Gotland drygt 160 stycken. Mängden vatten som djuren behöver beror
bland annat på temperatur, hur mycket djuret producerar och dess fodersammansättning.
Ingen djurgård på Gotland har tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för sitt
grundvattenuttag. Enligt uppgift är det också vanligt att djur på bete sommartid dricker
vatten från Östersjön.
Kvaliteten på djurens dricksvatten påverkar bland annat produktion och
prestationsförmågan. Gårdar som levererar mjölk till Arla har krav att göra kemisk analys
av dricksvattnet. De analyser som Arla kräver är dock långt ifrån en fullständig kemisk
och mikrobiologisk analys. Lantbrukare rekommenderas därför att göra en mer
omfattande analys av dricksvattnet, då fler parametrar än de som Arla analyserar kan
påverka produktionen negativt. Andra undersökningar gjorda på Gotland visar att
kvalitetsproblem i enskilda brunnar är mycket vanligt 32.
Länsstyrelsen gjorde 2013 en riktad tillsynsinsats mot 24 av de största djurgårdarna på
Gotland. Endast ett fåtal lantbruk vet vilka vattenmängder som förbrukas i verksamheten,
och de flesta anger en schablonförbrukning av vatten. Ingen av djurgårdarna angav då att
det fanns problem med vattentillgången. Under de låga grundvattennivåer som uppmättes
under 2016-2017 har LRF angett att fler lantbrukare än tidigare har haft problem med sin
vattentillgång. Fler djurgårdar har tvingats att tidigare under säsongen hämta vatten från
de kommunala hämtställena.
Sedan 80-talet har Region Gotland tillhandahållit vatten till lantbruket via så kallade
hämtställen eller vattenkiosker. Lantbrukarna kan då köpa vatten och med traktor och
vagn köra vatten till sina djur. Lantbruket anger att det är mycket viktigt att kunna hämta
vatten från hämtställena. Vattnet används enligt uppgift både till djur som är på bete, men
även för att fylla på befintliga sinande brunnar. Den största vattenmängden från
hämtställena går till lantbruket, men även privata hushåll med problem i den enskilda
brunnen har möjlighet att köpa vatten vid behov. Under 2016 har Region Gotland totalt
levererat 7 828 m3 vatten/år genom de kommunala hämtställena. Region Gotland har
under de senare åren ersatt en del av de gamla hämtställena med nya.
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Mängd m3 levererat
vatten 2016
2548
2315
836
661
461
270
478
199
60

Hämtställe
Kommentar
Silte
Västergarn
Burgsvik
Stånga
Havdhem
Fardhem
Levide
Bort 1/12-17
Grötlingbo
Bort 1/12-17
Alva
Bort 1/12-17
Klintehamn
Ny hösten 2016
Katthammarsvik
Fanns inte 2016
Garda
Fanns inte 2016
Summa:
7828
Tabell 14, Mängd levererat vatten till Gotlands olika hämtställen under 2016. Uppgift från Region
Gotland.

Tillgång till vatten är en nödvändig förutsättning för att producera livsmedel från den
svenska jordbruksmarken. Jordbruksverket har i Livsmedelsverkets rapport om Torka
2017 angett att ”Enligt den livsmedelsstrategi som har antagits av Sverige ska Sveriges
livsmedelsproduktion öka. De pågående klimatförändringarna leder inte bara till
tillgången på vatten tidvis och regionalt riskerar att minska. Det leder också till att
jordbrukets behov ökar. Det betyder att jordbrukets vattenbehov behöver ägnas större
uppmärksamhet i vattenplaneringen, särskilt i regioner med stor konkurrens om vatten
och hög andel jordbruksförbrukning” 33. För att detta ska kunna bli verklighet krävs en
ökad satsning och medvetenhet från nationellt håll kring jordbrukets vattenbehov.
Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag om vattenförsörjning, som ska redovisas i april
2018, där jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning med hänsyn tagen till
livsmedelsmarknadens och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling, liksom till
klimatförändringar ska bedömas 34.

3.4 Övrig användning med besöksnäringen
Övrig användning omfattar vattenförluster i det allmänna nätet, samt offentlig
förvaltning, bygg, varuhandel, hotell och restaurang samt besöksnäringen.
Nationella utredningar visar att stora processförluster av vatten i form av rörläckage,
rejektvatten eller av vattenverken själva för spolning och rengöring av rör och underhåll
av anläggningar. Några exakta siffror på Gotland finns inte, men nationellt anges hela
24% av den totala kommunala vattenanvändningen gå till processförluster 35.
De flesta verksamheter inom offentlig förvaltning (skolor, sjukhus och företag inom
servicesektorn) återfinns inom Visby eller centralorterna, och har därför allmänt vatten.
Nationellt anges detta vara cirka 16 % av den totala kommunala vattenanvändningen, dvs
på Gotland uppskattningsvis 0,6 miljoner m3/år.
Ett antal skolor, förskolor, äldreboenden, cafeer och restauranger på landsbygden har
dock enskilt vatten. Enligt Region Gotland uppgår dessa till 82 stycken anläggningar.
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Dessa omfattas av livsmedelslagstiftningen och har samma krav på dricksvattenkvalitet
som det kommunala nätet.
I denna kategori ingår även besöksnäringen. Begreppet besöksnäring är stort, det handlar
om allt från hotell, kryssningsturism, restauranger, cafeer och campingplatser men även
små mindre fritidshus, både i tätort och på landsbygden. Besöksnäringen använder både
kommunalt och enskilt vatten till sina verksamheter. Någon tillförlitlig siffra över
besöksnäringens vattenanvändning på Gotland finns inte. Inom arbetet med
vattenförsörjningsplanen har inte heller någon beräkning över uttagsmängder genomförts.
Enligt länsstyrelsens beräkningar är det totalt 45 turistanläggningar med fler än 9 bäddar
eller 5 rum, som har enskild vattenförsörjning, se vidare karta i bilaga 3. Kartan är
framtagen genom GIS-analys, som utgått från uppgifter om större turistanläggningar på
Gotland (uppgift från Region Gotland) samt fastigheters anslutning till kommunala VAnätet (även detta uppgifter från Region Gotland). Flera av Gotlands turistanläggningar
ligger nära kusterna och ofta i områden med kända problem med
dricksvattenförsörjningen. De största vattenbehoven får antas behövas sommartid, då
grundvattennivåerna är som lägst. Ytterligare ett problem är att anläggningen används
kort period under sommaren, vilket kan medföra större problem med vattenkvaliteten.
Kunskaperna om besöksnäringens vattenbehov behöver öka, och kompletteras med
faktiska uttag.

3.5 Bevattning
På Gotland har lantbruket länge arbetat med bevattningsdammar, där ytvatten tas tillvara
under högflödesperioden vinter/vår och fyller anlagda vattenmagasin. I andra delar av
Sverige utförs ofta bevattning direkt ur vattendragen, det är dock inte genomförbart på
Gotland då diken och kanaler ofta är torra sommartid. Enligt LRF sker ingen bevattning
idag genom uttag av grundvatten, vilket är vanligt i övriga Sverige. Om grundvatten
används för bevattning måste det tillståndsprövas enligt 11 kap miljöbalken.
Bevattning anger SCB vara ett av de användningsområden som det är svårast att få fram
bra statistik om. SCB anger att 2,3 miljoner m3/år används på Gotland för bevattning. I
Vatten i odlingslandskapet 36 görs en översiktlig bedömning av tillgången till vatten för
bevattning. Den totala tillgången till bevattningsvatten anges där till cirka 5 miljoner
m3/år (dammar med dom samt anmälan om vattenverksamhet 3,3 miljoner m³,
avloppsvatten för bevattning 1 miljoner m³ samt övriga bevattningsdammar).
På Gotland har 37 bevattningsdammar tillstånd enligt 11 kap miljöbalken och 23 dammar
har anmälts till länsstyrelsen. Två äldre tillstånd till bevattning med grundvatten finns för
lantbruksbevattning. Under 2007 infördes möjligheten för länsstyrelsen att hantera
bevattningsdammar och ytvattenuttag som ett anmälningsärende enligt 11 kap MB. Detta
under förutsättning att vattenytan i den anlagda dammen inte överstiger 5 ha samt att
bortledningen av ytvatten högst uppgår till 100 000 m³/år. Det finns också 5
bevattningsdammar med bevattning enligt Gotlandsmodellen med avloppsvatten, samt
andra bevattningsdammar som fylls med ytvatten under hösten/vintern och används för
bevattningsändamål.
Även golfbanor behöver vatten för bevattning. På Gotland finns ett tillstånd för
grundvattenuttag till bevattning av golfbanor, en tillståndsprövad bevattningsdamm samt
en anmäld bevattningsdamm.
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Vatten i odlingslandskapet. Länsstyrelsen Gotlands län 2017.
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3.6 Industrins processvatten
Utöver jordbruket och besöksnäringen är sten- och livsmedelsindustrin Gotlands
viktigaste industrinäringar.
De största livsmedelsindustrierna i Visby och Klintehamn är anslutna till det allmänna
nätet. De fyra största industriernas vattenanvändning inom det allmänna nätet är 0,35
miljoner m3/år.
Enligt SCB använder industrin på Gotland totalt 5,8 miljoner m3/år till processvatten från
enskild vattentäkt. Kalkindustrin använder en del processvatten vid tillverkning, och ett
antal livsmedelsanläggningar på landsbygden har enskilt vatten. De största
livsmedelsanläggningarna med enskilt vatten bedöms göra av med mellan 10 000 50 000 m3/år per anläggning vid processanvändning och tvättning av produkter.
Tillsammans bör kalkindustrins processvatten och livsmedelsindustrin uppskattningsvis
behöva 1 miljon m3/år. Troligtvis är alltså SCBs siffra på 5,8 miljoner m3/år för denna
användargrupp alltför hög, men i brist på exakt kunskap så anges den ändå.
Kunskaperna om industrins vattenanvändning och kunskaper om faktiska uttag behöver
öka.

3.7 Kalkindustrins länshållning
På Gotland finns 25 materialtäkter med tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 15 bergtäkter
och 10 grustäkter. 6 av bergtäkterna bedrivs under grundvattenytan och har därför även
tillstånd till grundvattenbortledning. Enligt gällande lagstiftning prövar
länsstyrelsen/miljöprövningsdelegationen kommersiella täkter ovan grundvattnet. För
täkter som även innebär vattenverksamhet, exempelvis vid uttag av material under
grundvattenytan eller om bortledning av vatten krävs, prövas verksamheten i Mark- och
miljödomstol. För husbehovstäkter, där materialet endast är avsett för markägarens
husbehov, gäller anmälningsplikt till Region Gotland om uttaget är större än 10 000 ton,
och är husbehovstäkten mindre än 10 000 ton, ska en anmälan om samråd enligt (12 kap 6
§) göras till länsstyrelsen.
Information från företagens miljörapporter visar att det pumpas bort uppskattningsvis 3,2
miljoner m3 yt- och grundvatten/år från täkternas länshållning. Detta vatten pumpas ofta
direkt till havet i enlighet med gällande tillstånd. Länsstyrelsen har dock i ett
principbeslut från 2016 sagt att vatten som bortleds inte bör lämna närområdet utan i
möjligaste mån återanvändas. Möjligheter till försiktighetsmått i form av åtgärder som
återinfiltration, dammar för uppsamling av vatten eller liknande ska utredas av den som
anmäler eller söker nya tillstånd till bortledning av yt- eller grundvatten.
Stora bergtäkter påverkar miljön inte bara i verksamhetsområdenas närhet utan även på
avstånd. Eftersom grundvattnet är känsligt på Gotland och bergtäkter kan påverka vattnet
ägnas denna fråga särskild uppmärksamhet i länsstyrelsens tillsyn. Tillsynen över
bergtäkterna innefattar även risker för skador på naturmiljön och olägenheter för bl.a.
närboende.
Kalkindustrin använder även en del vatten till processvatten, se punkten ovan.
Under de senaste åren har Region Gotland påbörjat diskussioner med kalkindustrin om att
använda det vatten som idag avleds och länspumpas till havet. Enligt samrådshandlingar
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för utökad bergtäkt har Cementa 37 respektive Nordkalk 38 för avsikt att samarbeta med
Region Gotland gällande magasinering av länshållningsvatten från Filehajdar respektive
Klinthagen. Eventuellt kan magasinen i framtiden användas för allmän vattenförsörjning.

3.8 Grundvattenberoende ekosystem – Natura 2000
Utöver vatten för dricksvatten, industri och jordbruk behövs även vatten för naturens
ekosystem.
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som har byggts upp inom EU.
Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och arter som medlemsländerna kommit överens
om att skydda. I direktiven finns listor med ett stort antal naturtyper och arter som EU
gemensamt bestämt långsiktigt ska skyddas och bevaras.
Några av dessa livsmiljöer sägs vara grundvattenberoende ekosystem, dvs ekosystem som
är direkt beroende av utflödande grundvatten eller beroende av att grundvattenytan hålls
på en viss nivå under markytan. SGU har i rapport om Geologins betydelse för
grundvattenberoende ekosystem39 redovisat 10 specifika naturtyper som anses vara
grundvattenberoende ekosystem. Dessa naturtyper kan ses som de viktigaste
grundvattenberoende ekosystemen, men urvalet ska inte tolkas som att man kan bortse
från värdena i övriga Natura 2000-naturtyper. Det gäller såväl icke beskrivna
grundvattenberoende naturtyper som icke grundvattenberoende naturtyper.
De utpekade naturtyperna är: Laguner (1150), Kustnära dynvåtmarker (2190),
Kransalgssjöar (3140), Naturligt näringsrika sjöar (3150), Myrsjöar, dystrofa sjöar och
småvatten (3160), Källor och källkärr (7160), Agkärr (7210), Kalktuffkällor (7220),
Rikkärr (7230), Alpina översilningskärr (7240), Åsbarrskog (9060), Svämlövskog
(91E0), Svämädellövskog (91F0).
I bilaga 3 finns de Natura2000-områden på Gotland som innehåller någon av de utpekade
naturtyperna ovan. Det finns en viss osäkerhet i om naturtypskarteringen stämmer fullt ut.
Kartan är dock gjord utifrån den kunskap som fanns i november 2017.
Kartan över Gotlands grundvattenberoende ekosystem visar områden främst utanför de
utdikade jordbruksmarkerna. Det visar också resultatet av att områden med högt stående
grundvattenyta under århundraden systematiskt har dikats ut för att utvinna odlingsmark
eller öka skogsproduktion. De grundvattenberoende ekosystemen utgör i många fall
habitat för sällsynta arter, något som bidrar till ett förhöjt skyddsvärde.
Grundvattenberoende ekosystem med lång kontinuitet, det vill säga utan påverkan, har
ofta stor artrikedom jämfört med naturtyper i det övriga landskapet.
Alla åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura2000-område
kräver ett särskilt Natura 2000-tillstånd. Tillstånd får endast lämnas om skada eller
betydande störning inte uppkommer i en bedömning av åtgärden tillsammans med andra
pågående eller planerade åtgärder. Under särskilda förutsättningar (det saknas alternativa
lösningar, om verksamheten måste genomföras av tvingade orsaker som har ett väsentligt
allmänintresse samt krav på kompensationsåtgärder) kan regeringen lämna sin tillåtelse
till att tillstånd lämnas trots en bedömning om skada/betydande störning.
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Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt för
vattenbortledning mm i Slite. Cementa AB. 2016.
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Underlag för samråd för Klinthagentäkten. Nordkalk AB. 2017
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Sveriges geologiska undersökningar - Geologins betydelse för grundvattenberoende ekosystem.
SGU rapport 2016:11.
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I södra Europa är det vanligt med konflikter mellan naturvård och dricksvatten 40. Även på
Gotland har vi under de senaste åren haft ett flertal tydliga intressekonflikter mellan
naturvård och dricksvatten vilket medför att balansen och överväganden mellan dessa
intressen kan bli särskilt viktiga i framtiden. Intressekonflikterna kan gälla både
kvantitativ påverkan på Natura2000-områden, men även att bevarandeplanerna medför ett
krav på öppet landskap och bete och därmed risk för förorening av vattentäkt.

3.9 Lagen om allmänna vattentjänster
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att
ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att
kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om
det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ett
tillsynsansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag. Tillsynen genomförs
bland annat genom att länsstyrelsen verkar för att kommunerna uppmärksammar och
prioriterar områden med VA-problem i sina VA-planer samt handlägger externt initierade
ärenden såsom klagomål. Kommunernas skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor
om små avlopp utreds just nu i ett särskilt regeringsuppdrag, som ska redovisas senast den
28 februari 2018 41. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet 2017
och 2018 där det står att länsstyrelsen ska stödja kommunerna i arbetet med att utveckla
VA-planer, samt att dessa insatser årligen ska redovisas tillsammans med genomförd
tillsyn enligt LAV.
Region Gotland antog redan år 2002 ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland”,
vilket gör att man jämfört med många andra kommuner var tidigt ute med framtagandet
av en VA-utbyggnadsplan. Dokumentet har under årens gång reviderats ett antal gånger.
Under 2017 har Region Gotland tagit fram en ny VA-strategi. Den gamla VA-planen
arbetas nu om utifrån den nya VA-strategin. I den tidigare VA-planen har ett 80-tal
områden kartlagts där behov, förutsättningar och önskvärd utveckling ur ett VAperspektiv analyserats 42. En prioritering av dessa områden har också genomförts, där
prioriteringen ligger till grund för planeringen av den kommunala VA-utbyggnaden.
80 identifierade områden bedöms för en kommun vara relativt många, och det speglar
också bilden att många enskilda fastigheter på Gotland har problem med vattenkvaliteten
(både mikrobiologi och kemi) samt dåliga avlopp. Gotlands spridda bebyggelse gör att
det troligen inte är möjligt för alla att få kommunalt VA. En prioritering mellan områden
måste göras eftersom alla områden inte kan få kommunalt vatten och avlopp samtidigt.
Om en kommun redovisar vilka tydliga prioriteringar som är gjorda mellan olika områden
ökar chanserna för att kommunen ska få gehör hos länsstyrelsen och mark- och
miljödomstolen för sina vägval och prioriteringar i samband med prövning av skyldighet
att lösa VA-försörjningen 43.
En genomtänkt och tydlig VA-planering är också viktig eftersom ändrade beslut hos
länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen kan innebära att prioriteringsordningen
förskjuts, vilket påverkar alla de identifierade 80 områdena.
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Livsmedelsverket. Redovisning av regeringsuppdrag - Torka-uppdraget 2017, hur möter Sverige
nästa torka?
41
Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Regeringsuppdrag.
Dir 2017:54.
42
Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022. Region Gotland.
43
Vägledning för kommunal VA-planering. Havs och vattenmyndighetens rapport 2014:1
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I slutändan har dock kommunerna ett mycket stort ansvar för att säkerställa att
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det krävs för att skydda
människors hälsa eller miljön.

3.10

Framtidens vattenbehov och vattenanvändning

Det är mycket svårt att göra uppskattningar om framtidens befolkning,
näringslivsutveckling, vattenbehov och vattenförsörjning. Som framgår av kapitel 3
uppskattas vattenanvändningen (dricksvatten, industri och jordbruk) på Gotland år 2015
till 20,8 miljoner m3/år, varav cirka 3,8 miljoner m3/år produceras inom det kommunala
nätet. I texten nedan och i tabell 15 görs några enkla försök och antaganden kring
framtidens vattenanvändning.
Användargrupp

Hushåll (permanent
och fritidsboende)
Kommunalt

Enskilt
Djurhållning
Kommunalt
Enskilt
Övrig användning
med besöksnäringen
Kommunalt

Enskilt

Behov år
2015
Mm3/år

Uppskattad
procentuell
förändring

Behov år
2045
Mm3/år

Kommentar

2,5

+20%

3

Ökad bebyggelse i Visby och tätorter
Ökat behov av kommunalt vatten

1,2

+20%

1,4

Ökad bebyggelse längs kusterna
Höjd standard

0,2

+100%

0,4

1,3

+5%

1,4

Stort ökat behov av kommunalt vatten
Ökat vattenbehov till djurhållning
Ökat vattenbehov till djurhållning

1,3

+30%

1,7

Mer ledningsförluster
Ökat behov av kommunalt vatten
Ojämnt behov över året
Ökat behov från besöksnäringen
Ojämnt behov över året

Ökat behov av kommunalt vatten
Oklar siffra
Ökat vattenbehov till
livsmedelsindustrin
Ökad växtodling
Stort behov finns redan idag av
utökad bevattning
Oförändrat

Ingen
uppgift

Industrin
processvatten
Kommunalt
Enskilt

0,3
5,8

+ 100 %
+10%

0,6
6,4

Bevattning

5,0

+50%

7,5

Kalkindustrin länshållning
Totalt

3,2

0

3,2

20,8

25,6

Tabell 15. Uppskattning av Gotlands vattenbehov, dels år 2015 och dels år 2045. Siffrorna kan ge
en indikation över det kommande vattenbehovet år 2045. Totalt uppskattas vattenanvändningen på
Gotland år 2045 till 25,6 miljoner m3/år, vilket är en ökning med nästan 20 %.

Region Gotlands besparingskampanj 2016-2017 har visat att i nödlägen kan 20 % av det
kommunala vattnet sparas. Det är dock inte troligt att enskilda kommer kunna spara detta
kontinuerligt i framtiden, erfarenheter från Sydeuropa visar att befolkningen återgår till
tidigare konsumtionsmönster när faran blåses över 44. Det bedöms dock viktigt att fortsätta
med det förebyggande arbetet med att hålla ner förbrukningen, till exempel genom att
undersöka möjligheten för individuell vattenmätning i lägenheter likande dagens
elförbrukning.
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Livsmedelsverket. Redovisning av regeringsuppdrag - Torka-uppdraget 2017, hur möter Sverige
nästa torka? 2017.
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Det är också viktigt att fortsätta ta höjd för årstidsvariationerna eftersom Gotlands
vattenförbrukning även i framtiden kommer variera stort under året, med de absoluta
topparna under sommarsäsongen.
Sammantaget görs bedömningen att vattenbehovet kommer att öka inom nästan alla
områden som redovisas nedan. Totalt uppskattas vattenanvändningen på Gotland år 2045
till 25,6 miljoner m3/år, vilket är en ökning med nästan 20 %. Totalt bedöms ett behov av
ytterligare 4,8 miljoner m3/år, vilket är vatten som idag inte finns att tillgå. 5,7 miljoner
m3/år, eller en ökning med drygt 30 % jämfört med idag, uppskattas behöva produceras
inom det kommunala nätet år 2045. Givetvis finns mycket stora osäkerheter i dessa
siffror.
Hushåll
Idag bor 58 000 personer permanent på Gotland, varav 40 % bor i Visby och resterande
på övriga Gotland. Vattenförbrukningen i varje hushåll antas vara konstant fram till år
2045. Bostadsbyggandet på Gotland behöver öka då det idag är bostadsbrist i Visby,
samtidigt som det inom ett par år förväntas bli brist på bostäder på övriga Gotland 45.
Visby som tätort växer och inom de närmsta åren byggs det nya bostäder, både som
förtätning och i nya stadsdelar (tex A7-området och Visborg). Utöver Visby finns ett par
mindre tätorter, men i övrigt har Gotland en spridd bebyggelsestruktur. Troligen kommer
det stora byggtrycket längs kusterna, många gånger utanför kommunalt VA-område, att
fortsätta. Detta gäller både permanent och fritidsboende. Region Gotland har i uttalat mål
sagt att Gotland ska öka sin attraktivitet som besöksmål, där många önskar ett attraktivt
sommarboende nära kusterna 46. Ytterligare en aspekt är att många fritidshus renoveras
och får en bättre standard, vilket troligen medför en utökad användning. Den spridda
bebyggelsen medför särskilda problem utifrån ett VA-perspektiv, eftersom den enskilda
vattenförsörjningen är fastighetsägarens ansvar vid byggnation utanför
verksamhetsområde. Det kommer troligen bli viktigare med planering och styrning
framöver för både allmän och enskild vattenförsörjning.
Djurhållning
Då årsmedeltemperaturen stiger kommer vattenbehovet inom djurhållningen att öka,
eftersom varmare klimat leder till att djurens vattenkonsumtion ökar. Länsstyrelsen i
Kalmar län har i sin regionala vattenförsörjningsplan antagit att vattenbehovet för
djurhållning kommer att öka med 5 % till år 2040 och 15 % till år 2100 47. Djurhållningen
har under de senaste årtiondena genomgått en förändring mot färre djurgårdar men med
fler djur på varje gård, en utveckling som troligtvis kommer att fortsätta. Det innebär i sin
tur ökade punktuttag av grundvatten per lantbruksfastighet. Det bedöms finnas ett ökat
behov av att säkra upp sin enskilda vattenförsörjning genom anslutning till det allmänna
nätet.
Övrig användning med besöksnäringen
Övrig användning omfattar vattenförluster i det allmänna nätet, samt offentlig
förvaltning, bygg, varuhandel, hotell och restaurang samt besöksnäringen. Även här
bedöms det finnas ett ökat behov av att säkra upp sin enskilda vattenförsörjning genom
anslutning till det allmänna nätet.
De vattenförluster som sker via dåliga ledningar kommer att öka i framtiden (vilket
beskrivs under klimatavsnittet 4.5 ) om inte stora investeringar görs för att satsa på
ledningsnätet.
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Regional bostadsmarknadsanalys. Länsstyrelsen Gotlands län. 2017
Bygg Gotland. Översiktsplan för Gotlands kommun. 2010-2025. Region Gotland
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Regional vattenförsörjningsplan Kalmar. Länsstyrelsen Kalmar län. 2013
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Besöksnäringen består av många olika branscher, som använder både kommunalt och
enskilt vatten till sina verksamheter. Besöksnäringen bedöms även framöver vara
koncentrerad till sommarmånaderna, vilket betyder att näringens största behov av vatten
även i framtiden kommer vara under sommaren.
Industrin – processvatten
Några industrier arbetar idag med att minska sin vattenförbrukning, och förhoppningsvis
kan detta arbete fortsätta framöver. I Visby förväntas dock nya näringar tillkomma i
framtiden som medför ett totalt ökat vattenbehov för industrin som helhet. Även
livsmedelsindustrins vattenbehov bedöms öka genom ett varmare och torrare framtida
klimat. Det kommer troligen framöver även inom näringslivet finnas ett större behov av
att säkra upp sin vattenförsörjning genom att ansluta sig till det kommunala nätet.
Bevattning
Troligen kommer växtodlingen inom Gotlands län att öka till följd av de längre
växtsäsonger som förväntas till följd av klimatförändringarna. En förutsättning för ett
ökat jordbruk framöver är god tillgång på vatten, vilket medför att bevattningsbehoven
inom jordbruket också bedöms öka. Behovet kommer att bli störst under torrår då den
låga nederbörden kan behöva kompenseras genom bevattning. Val av grödor samt
storleken på framtida jordbruksarealer kommer att spela stor roll för det framtida
vattenbehovet. Bedömningen är att bevattning framöver kommer att bli en viktigare
parameter för jordbrukssektorn.
Även vattenbehov för bevattning av fotbollsplaner, golfbanor, trädgårdar, kolonilotter,
plantskolor och växthus bedöms öka till följd av den längre växtsäsongen.
Kalkindustrin - länshållning
Om 30 år bedöms kalkindustrin på Gotland i princip vara av samma storleksordning som
idag. Troligen kommer länshållningsvattnet i framtiden på bättre sätt tas omhand och
återanvändas. Detta betyder att mindre vatten pumpas direkt ut i havet, men att mängden
vatten som länshålls är detsamma.
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4.Framtidsklimat i Gotlands län
4.1 Klimatförändringar – framtidsscenarier
SMHI har sammanställt en klimatanalys för Gotlands länsom beskriver dagens och
framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika
utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5) 48. I
klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska modelleringar.
Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvärden,
säsongsvariationer och mer extrema förhållanden. Slutsatserna från rapporten
sammanfattas i tabell 16.
Parameter

Påverkan Gotland
Årsmedeltemperatur c:a 3– 4,5 grader varmare än i
nuläget.
Temperaturökning för alla årstider.
Fler varma dagar och perioder med värmebölja.

Högre temperatur
Ökad årsmedelnederbörd.
Ökad kraftig korttidsnederbörd
Ökad tillrinning under vintern, p.g.a mer nederbörd
och mindre som snö.
Ökade nederbördsmängder

Längre torrperiod

Fler dagar med låg markfuktighet.
Minskad total medeltillrinning vår och sommar, p.g.a.
ökad avdunstning.
Vårflödestopparna försvinner och säsongen med låga
flöden blir längre.
Lågflöden blir vanligare, pga ökad avdunstning.
2-4 månader längre vegetationsperiod.
Starten tidigareläggs, enligt RCP 8,5 till januari.
Enligt RCP 8, 5 blir vegetationsperioden 11 månader.

Längre vegetationsperiod
Stigande havsnivåer. Östra och södra Gotland får
något lägre extremnivåer än för nordvästra.

Höjd havsnivå
Tabell 16. Översikt av väntade förändringar för klimatparametrar som är relevanta för
vattenförsörjningen.

I figur 17 visas tillrinningens årsdynamik för Gothemsån. Nuläget visar på en hög
tillrinning under vintern, en flödestopp i mars-april samt en relativt lång
vegetationsperiod med låga flöden. Framtidsscenarierna visar på högre
vinterflöden och vårflödestoppen har försvunnit. Detta beror på mer nederbörd
och högre temperaturer under vintern, vilket gör att nederbörden inte lagras som
snö utan rinner av vintertid. Därmed uteblir också vårflödestoppen. Vi ser en
längre säsong med lägre flöden vilket beror på en längre vegetationsperiod samt
48

Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier- SMHI, klimatologi 31 2015
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en längre period med avdunstning. Växterna tar mer vatten och det når då inte
vattendragen.

Figur 17. Tillrinningens årsdynamik, Gothemsån 49. Svart linje är referensperioden 1963-1992, blå
linje RCP4.5 och röd linje RCP8.5. Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och
vårflödestopparna har försvunnit. Vi ser en längre säsong med lägre flöden vilket beror på en
längre vegetationsperiod, samt mer avdunstning.

SGU har modellerat grundvattennivåernas förändring i ett framtida klimat som en del i
Dricksvattenutredningen 50. Det saknas direkta mätserier för Gotland, och istället antas
resultaten från Kalmar säga något om hur förhållandena kan förändras på Gotland.
Generellt blir perioden med sjunkande grundvattennivåer längre och eventuellt kan
grundvattennivåerna under vintern bli något högre än för referensperioden, se figur 18
Beräkningar visar att grundvattnets årsmedelnivå i sydöstra Sverige kommer att sjunka.

Figur 18. Årstidsvariation i grundvattennivå för ett snabbreagerande grundvattenmagasin i
sydöstra Sverige51. Diagrammet visar perioderna 1961–1990, 2021–2050 och 2069–2098 för
RCP 8.5. Perioden med avsänkning blir längre. Den största grundvattenbildningen väntas tidigare
på året samtidigt som grundvattenbildningen fortsätter längre in på hösten. De högsta
grundvattennivåerna beräknas främst att bli högre under början av året.

49

Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier- SMHI, klimatologi 31 2015
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
51
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
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Vidare visar modelleringar att den genomsnittliga vattentillgången sommartid på Gotland
kan minska med 30 %, se figur 19.

Figur 19. Förändring av genomsnittlig vattentillgång sommartid (juni, juli och augusti) från
referensperioden 1963-1992 fram till 2069-2098. 52

4.2 Effekter av minskad grundvattentillgång
Klimatförändringarna kommer att få olika effekter på grundvatten i olika delar av
Sverige. De största utmaningarna till följd av ett förändrat klimat för
dricksvattenförsörjning förväntas det bli i de sydöstra delarna av Sverige.
Grundvattenbildningen kommer att minska volymmässigt samtidigt som det kommer att
bli längre perioder med sjunkande grundvattennivåer under sommarhalvåret. Möjligheten
till grundvattenuttag kan komma att minska, vilket kan leda till konkurrens om
vattenresurserna. Sammantaget gör detta att påverkan bedöms bli som störst på tillgången
i de grundvattenmagasin som har den minsta marginalen, dvs. där det råder en knapp
tillgång redan idag. 53
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Delbetänkande inom dricksvattenutredningen (SOU 2015:51).
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
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Lägre grundvattenbildning ökar risken för påverkan från relikt saltvatten, vilket redan
idag är relativt vanligt på Gotland, se avsnitt 2.3. Generellt finns relativt lite skrivet i
Sverige om relikt saltvatten kopplat till klimatförändringarna.
En ökad vinternederbörd i framtidens klimat innebär inte automatiskt att mer vatten
infiltrerar och bildar grundvatten. Gotlands geologiska förutsättningar med tunna
jordlager och liten magasinsvolym medför att merparten av nederbörden som faller under
höst-vår inte bildar grundvatten. Nederbörden rinner istället av från markytan som en
ökad avrinning. Ökade temperaturer innebär ökad avdunstning vilket förstärks av en
förlängd vegetationsperiod.
Den allmänna vattenförsörjningen kan indirekt även komma att behöva förse större
områden med vatten i de fall vattentillgången blir för knapp i områden som idag försörjs
via enskilt vatten. Detta gäller speciellt i kustområden där magasinsvolymen är liten och
förlängda sommarperioder utan grundvattenbildning kan förväntas bidra till vattenbrist. 54

4.3 Effekter på grundvattenkvalitet
Klimatförändringar och extremväderlek med torrperioder eller översvämningar kan
påverka grundvattenkvaliteten på många olika sätt. Extremregn utgör ett hot mot
vattenförsörjningen eftersom mikroorganismer, kemiska ämnen och andra föroreningar
kan sköljas ut i vattentäkterna, som riskerar att bli förorenade.
SGU har sammanställt följande slutsatser om påverkan på grundvattenkvaliteten i ett
förändrat klimat 55. Dessa slutsatser bedöms av länsstyrelsen som särskilt viktiga för
Gotland:
•

•
•
•

•

•
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Förändringar i grundvattnets flödesriktningar kan innebära att förorenat vatten rör
sig mot vattentäkter. Detta gäller till exempel i områden med många enskilda
avlopp, där låga grundvattennivåer tillsammans med infiltration av avloppsvatten
kan ge upphov till nya flödesriktningar och risk för förorening av
dricksvattenbrunnar.
Vid längre torrperioder under sommaren finns en ökad risk för förhöjda
kloridhalter eftersom ökade vattenuttag och eller för stora brunnsdjup kan ge nya
strömningsriktningar och öka påverkan från relikt saltvatten.
Höjning av havsytenivån kan öka risken för saltvatteninträngning.
Inom jordbruket kan det varmare klimatet göra att odlingsperioderna blir längre
och intensivare vilket kan medföra ett ökat behov av gödsling och användning av
bekämpningsmedel. Det finns också ett ökat behov av bekämpningsmedel pga.
varmare och fuktigare förhållanden. Risken för läckage av näringsämnen och
bekämpningsmedel kan öka.
Vid översvämningar ökar risken för förorening av grundvattnet, eftersom höga
ytvattenflöden och nivåer ger ett ökat inflöde av ytvatten i grundvattenmagasin.
Föroreningar kan komma från till exempel vägar, förorenade områden, avlopp,
betesmarker.
I samband med kraftiga översvämningar ökar också risken för att grundvattnet
förorenas av vattenburen mikrobiologisk smitta. Föroreningen kan ske vid själva
brunnen på grund av till exempel dåliga foderrör, men risken ökar också för att
smitta kan nå grundvattnet. Enskilda brunnar på Gotland försörjs ofta av ett ytligt
grundvatten eller grundvatten med korta uppehållstider, vilket gör dem speciellt
känsliga.

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat. SGU-rapport 2010:12
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4.4 Effekter på ytvatten
Precis som för grundvattnet kommer även ytvattnets kvalitet och kvantitet att påverkas av
ett förändrat klimat.
Kraftiga regn kopplat till översvämningar ökar på olika sätt riskerna för kemiska och
mikrobiella föroreningar. Varmare vatten i sjöar medför ökad risk för kraftiga
algblomningar, men även risk för ökad tillväxt av oönskade mikroorganismer i
ledningsnäten. Höga råvattentemperaturer kan aktualisera krav på kylning av råvattnet
innan det distribueras ut till konsument. Vidare anses ökande humushalter i sjöar vara en
risk, vilket kan utgöra en källa för tillväxt av mikroorganismer.
Klimatförändringarna kan också innebära förändringar avseende nedbrytningsprocesser,
upptag hos organismer, algbildning m.m., vilket sammantaget ger effekter på råvattnets
kvalitet. Kvaliteten på vattnet påverkas negativt genom att också halter av humusämnen,
grumlighet, närsalter mm ökar.
Kvantitativt innebär det förändrade klimatet att förutsättningarna för att utnyttja ytvatten
från sjöar sommartid till dricksvatten kommer att minska. Under vinterhalvåret när
vattenbehovet är lägre kommer dock potentialen att utnyttja ytvatten fortfarande att vara
god.

4.5 Effekter på tekniska försörjningssystem
Dricksvattenutredningen konstaterar att svenska yt- och grundvattenverk är redan i dag
sårbara för de pågående klimatförändringarna. Vattenverk, ledningssystem och annan
infrastruktur inom dricksvattenområdet fungerar väl i stora delar av landet, men
variationerna är dock stora mellan olika kommuner och på sina håll finns betydande
behov av att utöka insatserna för förnyelse och underhåll.
I glesbygdsområden kan ledningsnätens längd räknat per person vara cirka 30 ggr större
än i storstäderna. Det skapar på sikt betydande underhållsbehov. Problem kan även finnas
i överdimensionerande produktions och distributionssystem, tex genom att vattnet inte
omsätts i tillräckligt snabb takt med kvalitetsproblem som följd 56. Dessa problem kan
återfinnas på Gotland eftersom de kommunala distributionsnäten måste dimensioneras för
de stora vattenbehoven sommartid.
I översiktsplanen för Gotland 57 beskrivs generella problem när det gäller vatten och
avlopp på Gotland idag: många system, delar av systemen är ålderstigna, kombinerade
ledningar med risker för bräddning samt ett stort behov av en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering.
I Dricksvattenutredningen anges vidare att det finns risk för successivt ökad frekvens av
vattenburna sjukdomsutbrott eftersom det kan förekomma brister i vattenverkens
reningsprocesser. Till exempel kan den mikrobiologiska reningseffekten sättas ned av
stigande humushalter i råvattnet, vilket sin tur stör olika typer av desinfektions- och
inaktiveringsprocesser vid vattenverken. Även för distributionssystemen kan riskerna
öka, t.ex. genom att föroreningar tränger in i ledningssystemen vid tryckfall och andra
typer av avbrott. 58Problemen är delvis klimatgenererade och väntas därför tillta, främst i
södra och mellersta delarna avlandet.
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En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32
Bygg Gotland – Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.
58
En trygg dricksvattenförsörjning – SOU 2016:32
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4.6 Effekter på bevattningsbehovet
Bevattningsbehovet i sydöstra delarna av Sverige bedöms öka. Detta eftersom en längre
vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Minskad
nederbörd sommartid kan leda till ökande vattenunderskott för flera grödor. Bevattning
kan komma att spela en större roll för att säkra produktion och öka tillväxt framför allt på
lättare jordar och inom grönsaksodling. Andra grödor kan också komma att behöva
bevattnas jämfört med i dag, t.ex. vall. Sannolikt får vi fler höstsådda grödor, tidigare
sådd på våren, ändrade angrepp av växtskadegörare och större behov av bevattning som
frostskydd. Enligt Sveriges Livsmedelsstrategi, där det anges att Sverige ska ha en ökad
livsmedelsproduktion, förutsätts att företagen har tillgång till produktiva mark- och
vattenresurser. Bedömningen görs att bevattning framöver kommer att bli en ännu
viktigare parameter för jordbrukssektorn.
Vidare kommer även fotbollsplaner, golfbanor och kommunala parkanläggningar,
troligen att behöva bevattnas i större utsträckning. Som en följd av detta kan vi förvänta
oss ökad konkurrens om de vattentillgångar som finns.
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5.Prioriterade vattenresurser Gotland
När sårbarheten i vattenförsörjningen ökar blir det allt viktigare att värna våra
vattenresurser. Vi måste planera för förändringar och ta höjd för framtidens behov.
Genom att uppmärksamma vattenresurserna i översiktsplaneringen kan risker för
påverkan beaktas i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att förankra, synliggöra och
prioritera frågorna om vattenförsörjning jämfört med andra intressen. Kartunderlaget
kommer därmed att ge planeringsunderlag främst till stöd för arbete med samhälls- och
infrastrukturplanering, miljö och hälsoskydd och annan ärendehandläggning.
I detta avsnitt redovisas Gotlands prioriterade vattenresurser, som bedöms vara av
regionalt intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning. Motiv kan vara att
vattenresursen idag omfattar en eller flera vattentäkter eller att vattenresursen kan vara av
intresse för framtida dricksvattenförsörjning. För vissa av de som pekas ut som regionalt
betydelsefulla vattenresurser har inte någon detaljerad utredning utförts av kapacitet eller
vattenkvalitet. Det kan därför inte uteslutas att vattenförekomsten i en mer detaljerad
framtida undersökning kan komma att sållas bort av intresse för vattenförsörjning.
Enligt SGUs rapport Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för
dricksvattenförsörjning ska en vattenförsörjningsplan först identifiera de tillgängliga
vattenresurserna och sedan peka ut och motivera vilka resurser som är prioriterade för att
säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning 59.
Samtliga yt- och grundvattenresurser som har identifierats i länet finns redovisade i bilaga
1. Länets viktigaste vattenresurser för dricksvattenförsörjning idag och i framtiden
redovisas i tabeller nedan samt i kartbilaga 2. De viktigaste vattenresurserna har delats
upp efter om de används till dricksvattenförsörjning idag eller om de bedöms kunna
komma att bli viktiga vattenresurser inför framtiden. Totalt har 36 vattenresurser pekats
ut som regionalt viktiga för länets dricksvattenförsörjning. De utgörs av 29
grundvattenmagasin, 5 ytvattenmagasin samt 2 kustområden.
På Gotland är vatten en begränsad resurs. Detta medför att de vattenresurser som
prioriterats ofta är mindre jämfört med de resurser som pekats ut i andra regionala
vattenförsörjningsplaner. För att få en robust och långsiktigt hållbar vattenförsörjning på
Gotland bedöms även mindre vattenresurser spela en viktig roll.

5.1 Grundvatten
Vid jämförelse med regionala vattenförsörjningsplaner för andra län ser vi att deras urval
i grundvattenmagasin främst utgörs av grundvattenförekomster utpekade inom
vattenförvaltningsarbetet som åsformationer i sand och grusavlagringar. På Gotland har vi
av naturliga skäl valt att göra annorlunda, eftersom de flesta allmänna dricksvattentäkter
är bergborrade brunnar som tar vatten från den sedimentära berggrunden. I arbetet med
vattenförsörjningsplan har avgränsningarna i berg istället gjorts utifrån befintliga eller
pågående arbeten med vattenskyddsområden. Samtliga grundvattenförekomster i sand
och grus som finns avgränsade inom vattenförvaltningsarbetet har dock valts att pekas ut
som viktig vattenresurs. Ur ett magasineringsperspektiv är av stor vikt att bevara områden
med mäktiga jordlager. Vattenresurserna i jord är också ofta av vikt för enskild
vattenförsörjning.
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Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning.
SGU-rapport 2009:24
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Vidare har det under de senaste åren har ny kunskap gällande Gotlands grundvatten
framkommit genom SGUs SkyTEM undersökningar del 1 60 och SkyTEM undersökningar
del 2 61 samt rapporten om Våtmarker och grundvattenbildning 62. SGU bearbetar
materialet fortfarande, och nya hydrogeologiska kartor kommer så småningom att
presenteras. I SkyTEM undersökningar del 2 redovisas dock ett arbetsmaterial för de nya
hydrogeologiska kartorna i jord och berg. I arbetet med vattenförsörjningsplanen har så
mycket som möjligt av den nya framtagna informationen använts och arbetet har skett i
samarbete med SGU. Detta innebär att vissa utpekade områden är mer osäkra än andra.
I tabell 20 anges grundvattenmagasin som används som dricksvattenresurs idag och i
tabell 21 anges grundvattenmagasin som kan bli viktiga för dricksvattenanvändning i
framtiden.
I tabell 20 och 21 visar avgränsning vilket underlagsmaterial dricksvattenresursen är
avgränsad från. Uttagsmöjligheterna som anges kommer från VISS eller SGUs nya
hydrogeologiska kartor (arbetsmaterial). Med intressekonflikter avses att det i
vattenresursens närhet eller inom avrinningsområdet finns pågående eller planerade
exploateringar, grus- eller bergtäkter, större verksamheter som kan orsaka föroreningar
eller andra faktorer som riskerar att ha en negativ inverkan på uttagsmöjligheterna i
vattenresursen.
Grundvatten dricksvattenresurs
idag

Intressekonflikter
Berg/ jord

Fårö -Ulla hau
Lärbro
Stånga

Jord
Jord
Jord

Burs

Jord

Avgränsning
Grundvattenförekomst
SkyTEM 2
SkyTEM 2
Grundvattenförekomst

Slite
Åminne

berg
berg

vso
våtmarksrapport

Uppskattad
kapacitet
1-5 l/s
1-5 l/s
5-25 l/s

Jordbruk
Materialtäkt

<1 l/s
600-2000- l/h
2000 -6000l/h

Visbys
grundvattentäkter
Träkumla
Eskelhem

berg
berg
berg

vso
vso
vso

2000-6000 l/h
2000-6000 l/h
2000-6000 l/h

Område kring Roma
Klinte - Loggarve

berg
berg

2000 -6000l/h
600-2000 l/h

Område kring Lojsta
Alva
Kappelshamn
Martebo
Etelhem
Tofta
Tingstäde

berg
berg
berg
berg
berg
berg
berg

föreslaget vso
vso
ny hydrogeologisk
karta berg
vso
kommande vso
tidigare vso-förslag
vso
vso
vso

6000-20 000 l/h
600-2000 l/h
600-2000- l/h
2000 -6000 l/h
2000 -6000 l/h
600-2000 l/h
2000 -6000 l/h

Materialtäkt
N2000
Flera förorenade
områden, deponi,
jordbruk, flygplats,
tafikerade vägar

Förorenat område
Jordbruk
Materialtäkt
N2000

Materialtäkt
Jordbruk
Jordbruk

Tabell 20. Grundvattenmagasin som används som dricksvattenresurs idag.
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SkyTEM undersökningar på Gotland, del 1. Peter Dahlqvist et al. SGU rapporter och
meddelanden 136
61
SkyTEM undersökningar på Gotland, del 2. Peter Dahlqvist et al. SGU rapporter och
meddelanden 140
62
Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter
på Gotland. Peter Dahlqvist et al. SGU rapport 2017:01
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Grundvatten dricksvattenresurs i
framtiden

Intressekonflikter
Berg/jord

Tingstädeåsen

Jord

Östergarn

Jord

Vamlingbo
Tingstäde
Fole-FollingboAkebäck
Källunge-EkebyDalhem
Lummelunda
Martebo
Lärbro-Othem-Hejnum
Filehajdar

Jord
berg

Gothem

berg

berg
berg
berg
berg
berg
berg

avgränsning
Grundvattenförekomst, osäker
Grundvattenförekomst
SkyTEM2
SkyTEM1
ny hydrogeologisk
karta berg
ny hydrogeologisk
karta berg
SkyTEM1
SkyTEM1
SkyTEM2
SkyTEM2
SkyTEM 2, osäkert
läge

Uppskattad
kapacitet
Materialtäkt
<1l/s
Enskilda avlopp
<1l/s
1-5 l/s
6000-20 000 l/h
6000-20 000 l/h

Enskilda avlopp
Materialtäkt
Jordbruk
Jordbruk
Trafikerad väg
Jordbruk

6000-20 000 l/h
Trafikerad väg
Jordbruk
Natura 2000
Materialtäkt

Tabell 21. Grundvattenmagasin som kan bli viktiga för dricksvattenanvändning i framtiden.

5.2 Ytvatten
Tingstädeträsk, Bästeträsk samt Valleviken ytvattentäkt används idag för
dricksvattenproduktion. Asträsk har tidigare varit intressant för dricksvattenproduktion,
men Region Gotland gör bedömningen att den inte längre är det. Vidare har Hauträsk
tidigare delvis varit dricksvattentäkt för Fårösundssamhälle, men den är sedan år 2015
ersatt av Bästeträsk.
Under de senaste åren har Region Gotland påbörjat diskussioner med Cementa och
Nordkalk om att använda det vatten som idag avleds och länspumpas till havet.
Magasinen Spillingsmagasinet respektive Pall2-sjön planeras eventuellt kunna användas
för framtida dricksvattenförsörjning.
Idag sker inget vattenuttag från något vattendrag till dricksvatten. I framtiden kan något
eller några vattendrag bli en del av en infiltrationslösning, men eftersom de flesta
vattendrag torkar ut helt under sommartid kommer en sådan lösning att behöva
kompletteras med vattenmagasinering. Detta betyder att inget vattendrag pekas ut som en
prioriterad vattenresurs på Gotland.
I tabell 22 anges ytvattenmagasin som används som dricksvattenresurs idag och i tabell
23 anges ytvattenmagasin som kan bli viktiga för dricksvattenanvändning i framtiden.
I tabell 22 och 23 anges medelvattenföring och medellågvattenföring av SMHI. Med
intressekonflikter avses att det i vattenresursens närhet eller inom avrinningsområdet
finns pågående eller planerade exploateringar, grus- eller bergtäkter, större verksamheter
som kan orsaka föroreningar eller andra faktorer som riskerar att ha en negativ inverkan
på uttagsmöjligheterna i vattenresursen.
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Ytvatten dricksvattenresurs
idag
Bästeträsk

Tingstädeträsk
Vallevikens ytvattentäkt

Vattenförekomst
ID
SE642555168553
SE640431166731
SE641254734047

MQ idag
medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag
medellågvattenföring vid
utlopp (m3/s)

0, 17

0, 17

0,13

0,03

Inget utlopp

Inget utlopp

Intressekonflikt

Materialtäkter
Natura2000
Natura2000
Trafikerad väg
Kulturlämning

Tabell 22. Ytvattenmagasin som används som dricksvattenresurs idag

Ytvatten
dricksvattenresurs
i framtiden
Cementa
Spillingsmagasinet
Nordkalk
Pall 2-sjön

Vattenförekomst
ID

MQ idag
medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag
medellågvattenföring vid
utlopp (m3/s)

Intressekonflikt

Kommande prövning av
materialtäkt
Kommande prövning av
materialtäkt

Tabell 23. Ytvattenmagasin som används som kan bli viktiga för dricksvattenanvändning i
framtiden.

5.3 Kustvatten
Under de senaste åren har avsaltning av havsvatten, som ett komplement till yt- och
grundvatten, blivit en viktig del av den kommunala dricksvattenförsörjningen på Gotland.
Därför har även delar av två kustvattenförekomster pekats ut som viktiga vattenresurser.
Kustvatten –
dricksvattenresurs
idag
Herrvik
Kvarnåkershamn

Volym
använt
kustvatten
(m3/dygn)
600
12 000

Intressekonflikt

Tabell 24. Kustvatten som används som används som dricksvattenresurs idag.
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6.Gotlands bristområden
Ett bristområde är ett område där möjligheterna till dricksvattenförsörjning av tillräckligt
kvantitet och kvalitet är begränsad till följd av områdets naturliga förutsättningar.
Stora delar av Gotland har områden med tunna jordlager där markens
vattenmagasinerande förmåga är begränsad. Dessa områden är extra känsliga för både
grundvattenbildning och föroreningstransporter. Sårbarhetskartan har därför använts för
att peka ut Gotlands bristområden. Samtliga områden på Gotland med berggrund i dagen
eller överlagrad av ett tunt (mindre än 1 meter) jordtäcke, bedöms som bristområde.
Bristområdena återfinns i bilaga 2.
Inom bristområdena kan särskilt behov av utbyggnad av den allmänna
vattenförsörjningen att behöva analyseras. Detta eftersom det också är vanligare med
saltpåverkat vatten samt mikrobiell påverkan inom dessa områden.
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7.Påverkan och potentiella hot mot
vattenresurserna
Alla vattenresurser är utsatta för olika typer av potentiella hot som härrör från de
verksamheter som finns inom avrinnings- eller nybildningsområdet. Även effekterna av
klimatförändringen utgör ett potentiellt hot. Påverkan och potentiella hot beskrivs
översiktligt nedan, men ingen närmare analys har utförts av vilka hot som finns inom
respektive vattenresurs.

7.1 Hushållen
Överallt där människor bor och vistas förekommer en lång rad potentiella risker för en
nedströms belägen dricksvattentillgång.
Gotlänningen själv (liksom sommarboende och turister) ger upphov till utsläpp av
naturfrämmande ämnen genom sin konsumtion av vissa kemiska produkter och varor.
Kosmetiska och hygieniska produkter hamnar normalt till slut i avloppet och kan förorena
grundvatten, sjöar och vattendrag. Många kemikalier kan långsamt läcka från varorna
under deras livstid, till exempel från kläder och elektronik. För det stora flertalet
miljögifter saknas i nuläget kunskap om halter och hur de förändras. Riskerna kommer
bland annat från oljecisterner som används för uppvärmning av bostäder,
energianläggningar, parkering och fordonstvätt samt dagvatten från bebyggda ytor.
Felaktig användning av bekämpningsmedel i villaträdgårdar kan medföra att
bekämpningsmedel återfinns i grundvattnet.

7.2 Enskilda avlopp
Sett till landet i stort ligger Gotland i topp när det gäller antalet enskilda avlopp, både i
absoluta tal och i andel om man jämför med kommunal anslutning. Den sprickrika
kalkberggrunden och de relativt tunna jordlagren gör att förutsättningarna för enskild
avloppsrening är begränsade. Detta medför också att en stor del av de enskilda
dricksvattentäkterna är förorenade på grund av dåliga avlopp.
Region Gotland arbetar sedan 2010 aktivt med omprövning av befintliga
avloppsanläggningar på Gotland. Projektet går under namnet Klart vatten och har förutom
minskad närsaltsbelastning även ett stort fokus på dricksvattenkvalitet för alla som bor
och verkar på ön. Arbetet prioriteras och ambitionen är att det fortskrider tills alla
gotlänningar har ett dricksvatten utan avloppspåverkan.
WC-spillvatten innehåller en större andel närings- och smittoämnen jämfört med bad-,
disk- och tvättvatten(BDT). Med separerande system där WC- fraktionen leds till sluten
tank och bad, disk- och tvättvatten infiltreras kan belastningen av närings- och
smittoämnen minskas. Slutna tankar för WC-fraktionen kan också möjliggöra viss
återföring av näringsämnen till kretsloppsanpassade system. Systemen med slutna tankar
ställer krav på snålspolande teknik som i sin tur även leder till minskad
vattenförbrukning. Bad- disk- och tvättvattnet återförs till närområdet och bidrar till
grundvattenbildning genom infiltration. Innehållet i bad- disk och tvättvatten styrs av det
anslutna hushållets användning av produkter varför placering av infiltrationsanläggningen
ändå behöver planeras väl i förhållande till närliggande dricksvattentäkter.
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I samband med framtagandet av översiktsplaner för Storsudret, Östergarnslandet och Fårö
har separata VA-utredningar gjorts, dessa pekar ofta på behovet av att minska påverkan
från enskilda avlopp och förordar separerande system. Separerande system är vanliga
även vid nybyggnation utanför planer.

7.3 Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där
halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa och
miljön. Förr trodde vi att naturen var oändlig och oförstörbar och mängder av kemikalier
släpptes direkt ut i vattendrag eller på marken. Tyvärr blir dessa föroreningar blir ofta
kvar i miljön under lång tid om vi inte gör något åt dem. Även i modern tid har oförsiktig
hantering av kemikalier orsakat markföroreningar.
Gotlands isolerade läge har medfört att många olika branscher förekommit på ön.
Förutom verksamheter som till exempel bensinstationer, bilverkstäder och sågverk har
även verksamheter som impregneringsanläggningar, gasverk och bilskrotar funnits.
Många av industrierna är eller har varit koncentrerade till Visby eller till något av de
större samhällena på ön (Slite, Klintehamn, Hemse), men det finns även exempel på
industrier som ligger långt från dessa orter.
Länsstyrelsen och Region Gotland har med hjälp av statliga bidrag undersökt eller håller
på att undersöka ca 30 platser. Vidare har cirka 70 gamla bensinstationer undersökts av
SPIMFAB.

7.4 Täkter av berg och naturgrus
Täktverksamheter utgör en risk för en grundvattentillgång genom åtgärder som kan
försämra grundvattenkvaliteten eller kvantiteten. Genom att avlägsna grus, sand eller
spränga bort berg minskar vanligen avståndet till grundvattenytan vilket gör
grundvattenmagasinet mer känsligt för förorening från markytan. Sprängning av berg kan
skapa nya transportvägar för ytvatten till grundvattnet och själva sprängämnet i sig kan
förorena grundvattnet. På Gotland är de sand- och grus avlagringar som finns begränsade,
men lokalt kan avlagringarna ha stor betydelse för både allmän och enskild
vattenförsörjning. Genom att avlägsna grus och sand riskerar möjligheten till
grundvattenbildningen i området att minska.
Bergtäkter påverkar miljön inte bara i verksamhetsområdenas närhet utan även på
avstånd. Eftersom grundvattnet är känsligt på Gotland och bergtäkter kan påverka vattnet
ägnas denna fråga särskild uppmärksamhet i länsstyrelsens tillsyn.
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7.5 Jordbruket
Odling, bete och skogsbruk kan utgöra en risk för vattenmiljöer genom hantering av
bekämpningsmedel, gödsel, drivmedel och vid djurhållning. Även risk för
mikroorganismer har uppmärksammats vid ytvattentäkter och strandnära bete.
En stor del av de bekämpningsmedel som hittas i grundvattenförekomster kommer från
diffusa källor och då ofta orsakade av felaktig användning, spill etcetera inom jordbruket
eller från användning på annan mark såsom vägrenar, villaträdgårdar och inom
skogsbruket. För att hantera och använda växtskyddsmedel på rätt sätt i jordbruk,
skogsbruk, trädgårdsodling, parkskötsel, golfbanor eller sälja växtskyddsmedel krävs en
behörighetsutbildning. Behörigheten är giltig i fem år därefter måste den uppdateras vart
femte år genom en vidareutbildningskurs. För hantering av bekämpningsmedel i till
exempel villaträdgårdar krävs ingen utbildning, vilket kan medföra problem kring
användningen av doser och omfattning.
Att pesticider förekommer i grundvattnet är ett hälsoproblem och det är viktigt att sätta in
förebyggande åtgärder för att förhindra substanser från att nå grundvattnet då det i ett
senare skede kan vara svårt att få till kostnadseffektiva åtgärder.

7.6 Övrig miljöfarlig verksamhet
På Gotland finns ingen kemikalietung industri och de gotländska företagens utsläpp av
kemiska föroreningar är idag, med några undantag, relativt låg. All hantering av för ytoch grundvattnet skadliga ämnen som kan nå en vattentillgång är dock en risk. Olyckor
kan inträffa som orsakar utsläpp av skadliga ämnen, och även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentillgången.

7.7 Vägar
Vägtrafik inom tillrinningsområdet till en vattentillgång utgör en risk, dels genom diffus
spridning med vägdagvatten och vägslitage, dels genom olyckor där skadliga ämnen kan
läcka ut. Den potentiella föroreningsbelastningen bestäms av trafikmängden, vilken typ
av trafik samt om vägen saltas eller inte. På Gotland saltas inte vägarna, men däremot går
några av de mest trafikerade vägarna i närheten av några av de viktigaste
vattenresurserna.
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8.Gotlands vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden är den kanske viktigaste åtgärden i ett långsiktigt perspektiv för att
säkerställa kvaliteten i vattentäkterna. Samtliga Gotlands vattenskyddsområden, både
allmänna och enskilda, återfinns i kartbilaga 3.
Enligt vattenförvaltningsförordningen har Vattenmyndigheten för Södra Östersjön
beslutat om bindande åtgärder för att uppnå god ekologisk status för yt- och
grundvatten 63. I åtgärdsprogrammet står följande om vattenskyddsområden:
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och
vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att
tillräckligt skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.
Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter.
Länsstyrelserna behöver särskilt:
a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta
handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,
b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med
tillhörande föreskrifter,
c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att inrätta
och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden.
Från 2018 kommer länsstyrelserna, via uppdrag i regleringsbrevet, att få extra medel till
arbetet med vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna
av sitt arbete med att skydda dricksvatten, inklusive skydd av vatten som utnyttjas eller
som kan komma att utnyttjas som vattentäkt enligt 7 kapitlet 21-22 §§ miljöbalken. Av
redovisningen ska även framgå vilka resultat och effekter förstärkningen av
länsstyrelsernas anslag för detta ändamål har lett till.
I dricksvattenutredningen 64 föreslås en ändring i miljöbalken, vilket innebär att
kommunerna ska ha en skyldighet i att ansöka om inrättande och omprövning av
vattenskyddsområden för alla större allmänna vattentäkter. Det gäller alla täkter som
genomsnittligt ger mer än 10 m3 per dygn eller försörjer mer än 50 personer. Det ska
också vara länsstyrelserna som ska fatta beslut om sådana områden och föreskrifter.
Kommunerna ska vid behov se till att äldre områden och föreskrifter ses över.

8.1 Allmän vattenförsörjning
Skyddet av allmänna vattentäkter är idag otillräckligt på Gotland. Genom att fastställda
och inrätta vattenskyddsområden kan de viktiga vattenresurserna skyddas.
Riskerna för att vattnet förorenas är många. Såväl verksamheter som pågår direkt på eller
i vattenresursen, som verksamheter som pågår inom tillrinningsområdet, kan medföra en
risk för förorening och måste därför beaktas när en vattentillgång ska skyddas. 25
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allmänna vattentäkter har sedan början av 90-talet av olika anledningar lagts ned. De
flesta av dessa nedlagda vattentäkter har antingen varit förorenade på ett eller annat sätt,
vilket än tydligare visar på hur viktigt arbetet med att skydda vattentäkterna är.
I tabell 25 redovisas befintliga allmänna yt- och grundvattentäkter samt en bedömning av
revideringsbehov. I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har det angetts att om ett
vattenskyddsområde är äldre än 1999 (miljöbalkens ikraftträdande) bör en revidering av
vattenskyddsområdets utbredning och föreskrifternas relevans göras så att syftet med
skyddet uppnås 65.
Det kan konstateras att det är ett omfattande arbete gällande vattenskyddsområden som
behöver göras av Region Gotland och troligen även av länsstyrelsen under de närmaste
åren. Det är rimligt att Region Gotland behöver prioritera i vilken ordning
vattenskyddsområdena ska inrättas. En sådan prioritering bör utgå från vattentäktens
storlek, risker, sårbarhet samt betydelsen för en strategisk VA-försörjning 66. Troligen
kommer viktiga vattentäkter som Slite och Stånga behövas prioriteras i kommande arbete
med Gotlands vattenskyddsområden.
I tabell 25 redovisas också de 15 allmänna vattentäkter som idag har ett tillstånd för uttag
av yt- eller grundvatten enligt 11 kap miljöbalken. En kommunal avsaltningsanläggning
har anmält uttaget till Länsstyrelsen (en möjlighet som infördes i miljöbalken för mindre
ytvattenuttag år 2007). 14 allmänna vattentäkter saknar tillstånd. Eftersom det troligen
kommer att bli mer konkurrens framöver om vattenresurserna bedöms vikten av att säkra
upp uttagen bli allt viktigare.
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Vattentäkt

Tillstånd
för uttag

VSO
finns

VSO i
behov av
revidering

VSO
Beslutsdatum

VSO
Beslutsmyndighet

Lag som
VSO
beslutats
enligt

Bästeträsk

Ja

Fårö Sudersand/Ava
Herrvik, Östersjön
Kappelshamn

Arbete
pågår
Uttag
anmält
Nej

arbete
pågår
Nej

Kvarnåkershamn,
Östersjön
Licknatte
Lojsta grundvatten
Martebo
Roma Busarve

Arbete
pågår
Nej
Ja
Nej
Ja

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
arbete
pågår
Arbete
pågår
arbete
pågår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Roma brunn 5

Ja

Åminne

Ja

Alva
Asträsk
Etelhem
Eskelhem
Hauträsk
Klinte Mölner
Klinte Loggarve
Lärbro
Slite
Stånga
Tofta
Valleviken
Tingstäde träsk
Tingstäde
grundvatten
Langes hage
Skogsholm
Follingbo
Furulund
Träkumla
Burs

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

1979-05-03
1970-12-03
1982-06-23
1974-04-17
1944-09-20
1979-06-21
1979-06-21
1980-06-13
1957-11-28
1971-11-04
1973-04-18
1970-10-22
2001-08-21
2001-08-21

VD (LST)
VD
LST
LST
VD
LST
LST
LST
VD
VD
LST
VD
RG
RG

Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Vattenlagen
Miljöbalken
Miljöbalken

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

2015-03-30
2015-03-30
2015-03-30
2015-03-30
2015-12-14
2015-12-14

RG
RG
RG
RG
RG
RG

Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken
Miljöbalken

Nej
arbete
pågår
Nej

Tabell 25. Tillstånd för uttag och vattenskyddsområden i befintliga allmänna yt- och
grundvattentäkter. I kolumnen om beslutsmyndighet betyder VD vattendomstol, LST
Länsstyrelsen samt RG Region Gotland.

8.2 Enskild vattenförsörjning
I lagstiftningen görs ingen skillnad på huvudmannaskapet vad gäller kravet på
skyddsområde. Alltså ska även större enskilda vattentäkter, som försörjer fler än 50
personer eller där vattenuttagets storlek är mer än 10 m3, ha ett skydd. På Gotland finns
idag två vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter, Lummelunda Burge från 1981
och Gammelgarn Grynge från 1993. Båda dessa vattenskyddsområden är beslutande av
länsstyrelsen.
Nationellt anges möjligheten att använda lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda
enskilda grundvattentäkter istället för det traditionella sättet att skydda vattentäkter
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genom att fastställa skyddsområden och skyddsföreskrifter med stöd av 7 kapitlet
miljöbalken 67. Föreskrifter med stöd av 7 kapitlet miljöbalken är betydligt mer
långtgående och kan reglera hot mot vattenkvaliteten ur både ett kort och långsiktigt
perspektiv medan lokala hälsoskyddsföreskrifter enbart kan reglerasådan verksamhet som
riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa.
På Gotland behöver frågan om vattenskyddsområde för större enskilda uppmärksammas,
och diskuteras vidare.

67

Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen Västra Götaland.
Rapport 2010:61
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9. 3D-modellering av Gotlands geologi
och grundvattenförhållanden
Länsstyrelserna Gotland och Kalmar har tillsammans med SGU under 2017 och 2018
gemensamt genomfört ett undersöknings- och utredningsprojekt för 3D-modellering av
geologin och grundvattenförhållandena på Öland och Gotland. På Gotland har arbetet
genomförts som en del av den regionala vattenförsörjningsplanen.
Det övergripande syftet är att se till att tillgängliga geologiska data presenteras i sådan
form (3D) att det dels går att använda för att identifiera intressanta fokusområden för
grundvattenutvinning (t.ex. med god potential), dels går att använda som generellt
underlag för att upprätta i första hand hydrogeologiska, men möjligen även hydrologiska,
modeller över i framtiden valda områden på Öland och Gotland.
Målet är att skapa bättre förutsättningar genom att säkerställa den grundvattenbaserade
vattenförsörjningen vid förändrade väder- och klimatbetingelser, genom effektiv
planering. Vår vision är att 3D-modellen ska kunna visa hur stora och små
grundvattenmagasin svarar mot nederbörd/torka på kort och lång sikt men även kunna
indikera på områden som kan vara intressanta för fördjupad utredning och
grundvattenmodellering.
Till 3D-modellen har följande data använts:
• Resistivitetsmodeller från flygburen TEM-mätning utförd år 2013 och 2015
• Geofysiska markmätningar
• Äldre seismikdata och borrningar från OPABs undersökningar på Gotland under 70och 80-talet (ger främst information om djupare lagergränser> 100 m)
• Befintliga geologiska data, brunnsarkiv, med mera.
Över områden som idag saknar SkyTEM data görs en mer översiktlig 3D-modell baserad
på befintlig geologisk information samt äldre seismikdata. Modellen skapas så att den
enkelt kan uppdateras om nya data tillkommer till exempel om kompletterande TEM
mätningar utförs över områden som idag saknar data.

Figur 26. Ett utsnitt av den geologiska 3D-modellen över ett område på östra Gotland vid
Gothemsån. Lagermodellen i figuren ovan kommer sedan att göras om till en Voxelmodell
som även innehåller hydrogeologiska parametrar.
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3D-modellen som skapas i mjukvaran Geoscene (IGIS) kommer att vara fritt tillgänglig
för konsulter som arbetar med fortsatta undersökningar på Gotland. Den geologiska
modellen byggs upp på ett sådant sätt (med öppna gränssnitt och rimliga hydrogeologiska
parametrar, nederbördsdata, grundvattennivåer, tidsserier, avrinning mm) att det går
effektivt att i framtiden exportera/klippa data in i grundvattenmodeller över utvalda
fokusområden. Den geologiska 3D-modellen beräknas vara klar till årsskiftet 2017–2018.
Komplettering med de hydrogeologiska parametrarna beräknas pågå under 2018.
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10.
Framtida behov och
åtgärdsförslag
Nedan listas ett antal åtgärdsförslag som är resultatet av vad som framkommit under
arbetets gång. Behoven har identifierats i möten med projektgrupp, i den workshop som
hölls i februari 2017 samt utifrån analyserna i planen.
Åtgärderna kan behöva genomföras på nationell, regional eller lokal nivå, troligen i ett
samspel och på olika sätt. Planen identifierar endast behovet av åtgärder, och inte
finansieringen av dem.
Det bedöms dock särskilt viktigt med tydligare diskussion kring statliga finansieringar
kopplat till olika typer av grundvatten/dricksvattenåtgärder. De delar av Sverige som har
störst problem med kommande klimatförändringars påverkan på vattenförsörjningen och
låga grundvattennivåer bör också kunna få tydligare stöd från nationell nivå.

10.1

Långsiktigt trygga den allmänna vattenförsörjningen

Den allmänna vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att klara driftsavbrott och
perioder med låga grundvattennivåer men även för att kunna möta behoven från
tillkommande invånare och verksamheter. Det handlar om att säkra den allmänna
vattenförsörjningen inför framtiden, ett långsiktigt skydd av vattentäkter och
reservvattentäkter, att klimatanpassa hela dricksvattenkedjan osv.
Säkra distributionen av dricksvatten
Det finns ett behov av att långsiktigt trygga den allmänna vattenförsörjningen. Idag är
Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar, vilket vi har sett resultatet av under sommaren
2016 och 2017. Det är viktigt att i arbetet med den framtida vattenförsörjningen ta höjd
för olika möjliga scenarier i ett framtida klimat och väga in andra typer av risker. Till
exempel på scenarios som bör utvecklas och diskuteras vidare är om någon av de större
vattentäkterna av någon anledning inte kan användas. Målet bör vara att någon av dessa
vattentäkter ska kunna tas ur drift en månad och leveransen av dricksvatten ska ändå
fortgå utan samhällskritiska störningar.
Ansvarig: Region Gotland
Nödvattenplan
Det finns ett behov av att se över nödvattenplanen. Den nödvattenplan som finns idag är
mer tekniskt inriktad och visar vart tankar ska ställas upp, vilka verksamheter som ska ha
vatten först osv. Flera andra kommuner ser över sina nödvattenplaner efter de
erfarenheter som uppkommit efter arbetet med låga grundvattennivåer, vilket även bör
göras på Gotland.
Ansvarig: Region Gotland
Klimatanpassa dricksvattenkedjan
Det finns ett behov av att framöver klimatanpassa hela den allmänna dricksvattenkedjan.
Livsmedelsverket kommer under 2018 presentera en handbok, KASKAD, där syftet är att
kommunerna ska erhålla en långsiktigt hälsomässigt säker och jämn
dricksvattenförsörjning som kan hantera kemiska och mikrobiologiska risker samt över
och underskott av råvattentillgången. Region Gotland bör i sitt kommande
klimatanpassningsarbete kring den allmänna vattenförsörjningen arbeta utifrån KASKAD
och de råd och hänvisningar som ges i handboken.
Ansvarig: Region Gotland
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Utreda en kommunöverskridande VA-organisation (t ex bolagsform)
På många andra ställen i Sverige drivs VA- organisationen i större organisationer (tex
Gästrikevatten, Sydvatten, Norrvatten osv). På Gotland är Region Gotland VA-huvudman
och ansvarar för Gotlands allmänna vattenförsörjning. Svenskt vatten visar att kommuner
i större organisationer klarar arbete kopplat till planering, strategier och organisation
bättre, jämfört med kommuner av motsvarande storlek med egen VA-organisation 68.
Även Dricksvattenutredningen 69 pekade på behov av konkret samarbete mellan
kommuner för att kunna trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning.
På grund av vårt geografiska läge är det självklart att Gotland inte kan samarbeta med
andra kommuner kring vattenuttag från en specifik vattentäkt. Däremot talar mycket för
att vinster skulle kunna göras genom en kommunöverskridande VA-organisation (tex
bolagsform). Till exempel bör ökade miljökrav, klimatanpassning, krisberedskap,
finansiering och kompetensförsörjning vara områden där man kan samarbeta.
Det finns ett behov av att utreda Gotlands möjligheter, svårigheter och kostnader för en
kommunöverskridande VA-organisation.
Ansvarig: Region Gotland
Tillstånd för kommunala vattentäkter
Det finns ett behov av att uttaget i samtliga allmänna vattentäkter långsiktigt säkras upp
genom att samtliga kommunala vattentäkter erhåller ett tillstånd enligt 11 kap miljöbalken
för uttag av vatten. Detta kommer att ge juridiskt företräde framför annan vattenhantering
utan tillstånd. Denna åtgärd ingår också i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Tillsyn
av tillståndspliktiga vattenuttag; Länsstyrelsen åtgärd 4, Kommunerna åtgärd 5 70.
Ansvarig: Region Gotland
Bilda vattenskyddsområden
Det finns ett behov av att skydda de viktiga vattenresurserna genom att fastställda och
inrätta ytterligare vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden bedöms vara den kanske
viktigaste åtgärden i ett långsiktigt perspektiv för den kommunala vattenförsörjningen.
Denna åtgärd ingår också i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Tillsyn av
tillståndspliktiga vattenuttag; Länsstyrelsen åtgärd 4, Kommunerna åtgärd 5 71.
Ansvarig: Region Gotland och (ev Länsstyrelsen)
Tillsyn vattenskyddsområden
För att skyddet ska vara verkningsfullt finns det också ett behov av aktiv tillsyn och
uppföljning av verksamheter inom vattenskyddsområden. Denna åtgärd ingår också i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Tillsyn av tillståndspliktiga vattenuttag;
Länsstyrelsen åtgärd 4, Kommunerna åtgärd 5 72.
Ansvarig: Region Gotland och Länsstyrelsen
Vattenledningsnätet
Det finns ett behov av att i ett långsiktigt perspektiv se över vattenledningsnätet. En
utredning för att planera och anpassa vattenledningsnätet till klimatförändringarna bör
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genomföras. Precis som i övriga Sverige är ledningsnätet och annan infrastruktur på
Gotland ofta gammalt. Påverkan på vattenledningarna kommer troligen öka i ett förändrat
klimat, vilket behöver vägas in i besluten. Det är tunga investeringar som kommer att
behöva genomföras under de kommande 30 åren. Detta kan exempelvis göras med GISanalys med avseende på livslängd, skador och brister för ledningar av olika material,
olika ålder och olika geologiska och geotekniska förhållanden.
Ansvarig: Region Gotland
Bevakning av dricksvattenresurser i samhällsplanering
Det finns ett behov av att beakta de prioriterade vattenresurserna i arbetet med
översiktsplanering, prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.
Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska kommunerna uppdatera sina
översiktsplaner med de regionala vattenförsörjningsplaner som tas fram (kommunerna,
åtgärd 5) 73.
Ansvarig: Region Gotland och Länsstyrelsen
Uppdatering av vattenförsörjningsplan
Det finns ett behov av att uppdatera den regionala vattenförsörjningsplanen när nya
kunskaper eller ändrade förutsättningar finns. Detta bör göras vart sjätte år, i enlighet med
vattenförvaltningens 6-års cykler.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Miljöövervakning – grundvatten
Det finns ett behov av att kontinuerligt få bättre kunskaper om grundvattnets kemi och
nivåer. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta med provtagning och undersökningar
genom miljöövervakningen, både nationellt, regionalt och lokalt. Detta behov finns även
för enskilda vattenuttag.
Ansvarig: SGU, Länsstyrelsen och Region Gotland

10.2

Långsiktigt trygga den enskilda vattenförsörjningen

Rapporten visar att det finns stora problem vad gäller den enskilda vattenförsörjningen.
Idag ligger ett mycket stort ansvar på den enskilde att vara ansvarig för att det finns
tillräckligt mycket vatten av god kvalitet i den enskilda brunnen. Troligtvis kommer
planering och styrning även av enskild vattenförsörjning bli allt viktigare framöver och
där är rådgivning och tillstånd för nya vattentäkter viktiga redskap som kan användas.
Enskild vattenförsörjning har också ett företagarperspektiv eftersom många
småföretagare på landsbygden är beroende av enskild vattenförsörjning. De areella
näringarna, besöksnäringen samt kalkindustrin, är alla starkt beroende av vatten. Sett i ett
långsiktigt perspektiv behöver dessa näringar på ett annat sätt än idag arbeta med att
trygga sin långsiktiga vattenförsörjning.
Vattenrådgivare
Det finns ett behov av att införa en vattenrådgivare för de med enskild brunn.
Rådgivningen ska vara oberoende, och bör genomföras på liknande sätt som Region
Gotlands energi- och klimatrådgivning. Målgruppen är både fastighetsägare med större
och mindre enskilda vattentäkter, lantbrukare med enskilt vatten till djur samt
verksamhetsutövare med livsmedelsanläggningar med enskilt vatten.
Rådgivaren kan hjälpa till med tips kring din enskilda vattenförsörjning, hur du anlägger
din brunn på bästa sätt, hur du tar hänsyn till de lokala förhållandena där du bor, hur du
73
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läser ett analysprotokoll, vilken reningsanläggning och filter är de bästa osv. Rådgivaren
bör inte vara en person som arbetar med vattentillsyn.
Ansvarig: Region Gotland

Tillstånd nya vattentäkter
På grund av de tidigare problem som beskrivits kring enskild vattenförsörjning, klorid,
överuttag och mikrobiologi bör Region Gotland införa tillståndsplikt för enskilda
vattentäkter över hela Gotland.
I miljöbalken finns möjligheten för kommunerna att föreskriva tillståndsplikt för
anläggandet av nya grundvattentäkter och energibrunnar. Tillstånd som avses här är inte
detsamma som tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för grundvattenuttag. Avsikten är att
tillståndet inte ska medföra större utredningsinsatser såsom miljökonsekvensbeskrivningar eller långvariga provpumpningar. Tillstånd för anläggandet av nya
grundvattentäkter prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I kommuner med liknande
problematik har tillståndsplikt använts som ett verktyg (tex Värmdö, Kungälv och
Lysekil).
Att införa tillstånd för nya vattentäkter görs i syfte att
• skydda enskilda vattentäkter
• påverka olämplig lokalisering av vattentäkten (tex ta hänsyn till befintliga avlopp,
gödselbrunn eller närhet till jordbruksmark)
• påverka upptagsteknik (tex brunnsgallerier eller lågreservoar)
• förhindra brunnar från att sprida föroreningar såsom salt eller bakterier genom att
ställa krav på tätning eller återställning.
• minska utbredningen av borrhål som inte används men som riskerar att sprida
föroreningar
Ansvarig: Region Gotland
Vattenskyddsområden för större enskilda vattentäkter
Det finns ett behov av att initiera ett arbete med vattenskyddsområden för större enskilda
vattentäkter.
Ansvarig: Region Gotland och Länsstyrelsen
Klart vatten
Det finns ett behov av att Region Gotlands arbete med åtgärdsprojektet för enskilda
avlopp, Klart vatten, fortsätter på samma sätt framöver. Det bedöms vara av stor vikt för
grundvattenkvaliteten att enskilda avlopp fortsätter att åtgärdas. Problematiken kan också
öka i ett förändrat klimat.
Ansvarig: Region Gotland
Vattenbesparande teknik - information
Eftersom tillgången till vatten är begränsad och väntas minska framöver är det viktigt att
genomgående analysera möjligheter till besparing och återanvändning av vatten. Det
finns ett behov av att ta fram en sammanfattande information kring hur man som enskild
företagare kan arbeta med vattenbesparande teknik. Insamling av vatten, hur man gör
med dräneringsvatten, osv för att förbättra vattenbalansen. Det behövs info om teknik,
samt en rangordning av nytta vs kostnad och tidsåtgång.
Ansvarig: Projekt Hållbart vattenanvändande Gotland? Vattenrådgivare?
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Tillsyn och beräkna vattenbalanser

Gotland behöver bättre kunskaper om vattenuttagen och uttagens lokalisering, uttagna
mängder och uttagsmönster. Detta för att kunna sätta upp vattenbalanser på
vattenförekomstnivå, men också för att det ska vara möjligt att bedriva tillsyn över
uttagen. Detta är ett omfattande arbete som nu diskuteras i hela Sverige. Eftersom
vattenresurserna på Gotland är så begränsade bedöms dock kunskaperna om
vattenuttagen särskilt viktiga här.
Vattenuttag
Det finns behov av att få en mer heltäckande bild av Gotlands vattenuttag. I den här
rapporten har ett första försök gjorts för att ta fram en sådan sammanställning, men det är
dock tydligt att det är svårt att komma ända fram. Det är också svårt att uppskatta
vattenmängder. För att mer tillförlitligt kunna göra beräkningar på vattenbehov i
framtiden kommer kunskaper om industriers, jordbrukets och enskilda större vattentäkters
vattenanvändning behöva öka. Tillsynsinsatser behöver öka och fler aktörer kommer
behöva mäta sin vattenförbrukning.
Ansvarig: Länsstyrelsen (och SMHI som har fått medel för detta i sitt
regleringsuppdrag?)
Hållbart vattenuttag
Det finns behov av att definiera vad som är ett långsiktigt hållbart grundvattenuttag
avseende vattenförsörjning och påverkan på ekosystem. För att kunna göra det behövs
som tidigare redovisats tydligare kunskaper om grundvattenbildning och vattenuttag, men
även relikt saltvatten.
Ansvarig:
Vattenbortledning berg- och grustäkter
Det finns ett behov av att behålla mer vatten i landskapet. Som tillsynsmyndighet över
berg- och grustäkter kommer länsstyrelsen vid prövning av täktverksamhet arbeta efter
principbeslutet att vatten som bortleds från berg- och grustäkter inte bör lämna
närområdet och pumpas direkt till havet. Vatten som länshålls bör istället i möjligaste
mån återanvändas. Möjligheter till försiktighetsmått i form av åtgärder som
återinfiltration, dammar för uppsamling av vatten eller liknande ska utredas av den som
anmäler eller söker tillstånd till bortledning av yt- eller grundvatten.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Återskapa vattensamlingar i landskapet
Det finns ett behov av att hålla kvar vatten och fördröja ytvattnets väg mot havet i det
gotländska landskapet. Ytvattnets flödesvariationer kan dämpas och jämnare vattenflöden
kan erhållas genom till exempel smarta dammluckor, reglerbar dränering, anlägga
våtmarker på genomtänkta platser samt igenläggning av diken högt upp i systemen. Detta
bör också kunna ge en jämnare vattentillgång, ökad grundvattenbildning och mer
vattenflöden under torrperioder. Problematiken kan tänkas öka i ett förändrat klimat
varför det också är en viktig klimatanpassningsåtgärd. Förhoppningsvis kan
våtmarkssatsningen i regeringens budget för 2018 – 2020 användas för just dessa syften.
Ansvarig: Länsstyrelsen

10.4

Nationellt perspektiv på det gotländska behovet

Vattenförsörjningens olika utmaningar kommer tydligare att behöva lyftas inom och
mellan olika nationella myndigheter, ett arbete som till viss del har påbörjats efter 2016
och 2017 års låga grundvattennivåer. Nedan redovisas de olika behov och stöd som
bedöms behövas från nationellt håll vad gäller den gotländska vattenförsörjningen.
Statlig medfinansiering
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Det finns ett behov av nationella åtgärdsmedel för dricksvatten- och grundvattenåtgärder.
Det gäller till exempel stöd för olika typer av större åtgärder och projekt som främjar
vattenförsörjning (jämför till exempel arbetet med LOVA, LONA, energirådgivare osv).
Ansvarig: HaV, SGU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket

Grundvattenbildning
Det finns ett behov av att utveckla beräkningar kring Gotlands grundvattenbildning idag
och i ett framtida klimat.
Ansvarig: SGU (som också har äskat pengar för detta i 2018 år regleringsbrev).
Relikt saltvatten
Tidigare avsnitt visar att det redan idag finns ett stort problem med förhöjda kloridhalter
och genom klimatförändringarna kommer problematiken troligen öka. Det finns därför ett
behov av att lyfta fram och arbeta vidare med problematiken kring relikt saltvatten. Det
finns också ett behov av att belysa frågan mer nationellt (genom till exempel kunskap,
information och rådgivning) eftersom det är en problematik som syns i många mindre
kustnära grundvattenmagasin. Information om spridningsrisker och förorening av
sötvattenmagasin behöver lyftas, likaså möjliga försiktighetsåtgärder. Spridningsrisker
och konsekvenser bör också utredas ytterligare vid prövning.
Ansvarig: SGU, Länsstyrelsen och Region Gotland.
Mikrobiologi
Mikrobiologi är inte med bland de parameter som ska bedömas inom vattenförvaltningens
arbete med miljökvalitetsnormer och statusklassning 74. Det finns därför ett behov av att
problemen med mikrobiologi på annat sätt uppmärksammas i nationellt.
Ansvarig: SGU och Livsmedelsverket
Oberoende mötesplats för enskild vattenförsörjning
Det finns ett behov av en nationell oberoende mötesplats och informationskanal för
enskild vattenförsörjning. Det borde finnas information om hur man tar hand om sin
enskilda brunn på bästa sätt, hur man tar hänsyn till de lokala förhållandena där man bor,
hur man läser ett analysprotokoll, vilken reningsanläggning och filter är de bästa,
påverkan av klimatförändringar på den enskilda brunnen osv. En sådan mötesplats kan
också möjliggöra bättre samarbete mellan kommuner där problem finns med enskild
vattenförsörjning. För enskilda avlopp finns idag på motsvarande sätt Avloppsguiden.
Ansvarig: ?
Bor
Det finns behov av en utredning kring bor, vart det kommer från samt vilka hälsorisker
det innebär för den del av befolkningen på Gotland som har förhöjda halter av bor i sina
dricksvattenbrunnar. Det behöver ytterligare kartläggas hur utbredd problematiken är och
om samband finns med märgel/kalksten respektive påverkan från relikt saltvatten och
låga grundvattennivåer. Det behöver också tydliggöras hur enskilda på bästa sätt kan rena
dricksvattnet från förhöjd halt av bor.
Ansvarig: Livsmedelsverket och SGU
Gotlands 3D-modell
Det finns behov av att fortsätta arbetet med Gotlands 3D-modell. Det är oklart hur
modellen ska utvecklas, användas och finansieras efter år 2018.
Ansvarig: SGU, Länsstyrelsen och Region Gotland
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Ytterligare SkyTEM-mätningar
SGU har i två omgångar med hjälp av helikopterburna SkyTEM-mätningar kartlagt de
geologiska förhållandena i tre dimensioner. Primärt syfte har varit att ta fram geologiskt
underlagsmaterial för bedömning av de hydrogeologiska förutsättningarna för
grundvattenuttag och lokalisering av större grundvattenmagasin. Komplettering av
mätningarna behöver genomföras i områden där mätningar inte är genomförda.
Ansvarig: SGU
Magasinering av ytvatten
Det finns ett behov av att öka förmågan att lagra ytvatten inom lantbruket, både som
dammar och våtmarker. Om Livsmedelsstrategin ska bli verklighet kommer budgeten för
magasinering av ytvatten behöva öka i landsbygdsprogrammet. Efterfrågan på Gotland är
mycket stor. Problematiken kan tänkas öka i ett förändrat klimat varför det också är en
viktig klimatanpassningsåtgärd. Det finns också ett behov av att Jordbruksverket mer
aktivt inriktar sig på frågan om bevattning.
Ansvarig: Jordbruksverket
Egenkontroll djurgårdar
Det finns ett behov av att ta fram ett informationsmaterial om vilken egenkontroll som
krävs (kemi, nivå samt vattenförbrukning) för djurgårdars grundvattenuttag.
Ansvarig: Jordbruksverket och Länsstyrelsen

64

11.

Referenser

Bergström Sten (1993). Sveriges hydrologi – grundläggande hydrologiska förhållanden –
Sten Bergström. SMHI/Svenska Hydrologiska Rådet.
Blad Lena et al (2009). Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga
för dricksvattenförsörjning. SGU-rapport 2009:24
Cementa AB (2016). Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för fortsatt
täktverksamhet samt för vattenbortledning m.m. i Slite.
Dahlqvist Peter et al (2015). SkyTEM undersökningar på Gotland, del 1. SGU rapporter
och meddelanden 136
Dahlqvist Peter et al (2017). SkyTEM undersökningar på Gotland, del 2. SGU rapporter
och meddelanden 140
Dahlqvist Peter et al (2017). Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till
ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. SGU rapport 2017:01
Dricksvattenutredningen (2016). En trygg dricksvattenförsörjning – bakgrund,
överväganden och förslag. SOU 2016:32
Havs och vattenmyndigheten (2014).Vägledning för kommunal VA-planering. Havs och
vattenmyndighetens rapport 2014:1
Havs och vattenmyndigheten (2018). Fördelning av vatten i torkans spår – Redovisning
av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka
allvarlig vattenbrist. Havs och vattenmyndighetens rapport 2018:3

Livsmedelsverket (2001). Livsmedelsverkets författningssamling. Föreskrifter om
dricksvatten. SLVFS 2001:30
Livsmedelsverket (2016). Pressmeddelande 2016-07-01.
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/ofarligt-attdricka-avsaltat-havsvatten
Livsmedelsverket (2017). Redovisning av Regeringsuppdrag: Torka-uppdraget 2017 –
Hur möter Sverige nästa torka? Förslag och sammanfattningar baserat på konferens,
workshops och studieresa
Livsmedelsverket (2017). Skrivelse - Förhöjda borhalter på Gotland, dnr 2017/01468
Länsstyrelsen Gotlands län (2017). Regional bostadsmarknadsanalys.
Länsstyrelsen Gotlands län (2017). Vatten i odlingslandskapet - Strategi och
handlingsplan utarbetad i samverkan mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt
Region Gotland
Länsstyrelsen Kalmar län (2013). Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län.

65

Länsstyrelsen Västra Götaland (2010). Skydd av vattentäkter med lokala
hälsoskyddsföreskrifter. Rapport 2010:61
Miljö- och energidepartementet (2017). Pressmeddelande om våtmarkssatsning.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-satsar-200-miljoner-paatt-forebygga-torka-och-pa-fordjupade-kartlaggningar-av-grundvattenresurser/
Miljö och energidepartementet (2017). Regeringsuppdrag – Kommunens skyldighet
enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir 2017:54 2017-05-11.
Nordkalk AB (2017). Underlag för samråd för Klinthagentäkten - angående planerad
ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i
anslutning till den s.k. Klinthagentäkten.
Näringsdepartementet (2017). Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens
jordbruksverk inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Regeringsbeslut 2017-11-30.
Region Gotland (2015). 100-undersökningen. Dricksvattenkvalitet i 100 enskilda
vattentäkter 2015.
Region Gotland (2010). Bygg Gotland. Översiktsplan för Gotlands kommun. 2010-2025
Region Gotland(2016). Gotlands grundvatten och dricksvatten. Förutsättningar och
utmaningar inför framtiden.
Region Gotland (2014). Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022.
Region Gotland (2008). Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid
nybyggnation. Dnr 85062, 2008-04-09.
SGU (2013). Bedömningsgrunder grundvatten. SGU-rapport 2013:01
SGU (2016). Geologins betydelse för grundvattenberoende ekosystem. SGU rapport
2016:11.
SGU (2015). Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport
2015:19
SGU (2010). Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat. SGUrapport 2010:12
SGU (2015). Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser med
klimatscenarier, SGU-rapport 2015:20
SGU (2012). Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten.
SGU-rapport 2012:27
SGU (2016) Normbrunn 16 – Vägledning för att borra brunn.
SGU (2007). Områden där grundvattennivån är av särskild betydelse för vattenkvalitet,
markstabilitet eller ekosystem. SGU-rapport 2007:20
SGU (2017). Rapportering av regeringsuppdrag - Grundvattenbildning och
grundvattentillgång i Sverige. September 2017.
66

SGU (2016). Sveriges geologiska undersöknings Författningssamling. Föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. SGU-FS 2016:1.
SMHI (2015). Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier- SMHI, klimatologi
31 2015
SMHI (2008). Havsvattenstånd runt Gotland nu och i framtiden. SMHI Rapport 2008-71
SMHI (2015) Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12.
Statistiska centralbyrån (2017). Vattenanvändningen i Sverige 2015
Svenskt vatten (2016). Resultatrapport för hållbarhetsindex 2016.
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön (2017). Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns
vattendistrikt 2016- 2021

67

BILAGA 1. Sammanställning Gotlands vattenresurser
Grundvatten
Prioriterad vattenresurs – om vattenresursen bedöms vara av intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.
Berg/jord – om grundvattenförekomsten återfinns i berg eller jord
Avgränsning – utifrån vilket underlag grundvattenförekomsten avgränsats
Vattenförekomst ID – ID enligt vattenförvaltningen
Uppskattad kapacitet – uppgifter från hydrogeologisk karta i jord och berg, arbetsmaterial se SkyTEM-undersökningar på Gotland, del 2
Möjlig infiltration - infiltrationsmöjligheter anges i SGUs våtmarksrapport, där lämpligheten har bedömts med gradering 0-2. 2:lämplig, 1: möjligt lämplig, 0: inte möjlig
Status 2015 (grundvatten) - Statusbedömning enligt svensk vattenförvaltning, kemisk och kvantitativ status. Status bedöms som J – ja uppnår god status eller N- uppnår inte
god status.
Risk 2015 – Bedömning av risk att god status inte uppnås till 2021 av grundvatten klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning.

Ytvatten - sjöar
Prioriterad vattenresurs – om vattenresursen bedöms vara av intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.
Vattenförekomst-ID – ID enligt vattenförvaltningen
Areal – uppgifter från VISS, samt från tillståndsansökan för aktuella bergtäkter
Status 2015 – Statusbedömning enligt svensk vattenförvaltning, ekologisk och kemisk status. Ekologisk status bedöms som H-hög, G-god, M-måttlig, O-otillfredsställande
eller D-dålig. Kemisk status bedöms som J – ja uppnår god status eller N- uppnår inte god status.
Risk 2015 – Bedömning av risk att god status inte uppnås till 2021 av vattendrag och sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning.
MQ – medelvattenföring år 1981-2010 vid vattendragens mynning enligt uppgifter från SMHIs vattenwebb.
MQL – medellågvattenföring år 1981-2010 vid vattendragens mynning enligt uppgifter från SMHIs vattenwebb.

Ytvatten - vattendrag
Prioriterad vattenresurs – om vattenresursen bedöms vara av intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.
Vattenförekomst-ID – ID enligt vattenförvaltningen
MQ – medelvattenföring år 1981-2010 vid vattendragens mynning enligt uppgifter från SMHIs vattenwebb.
MQL – medellågvattenföring år 1981-2010 vid vattendragens mynning enligt uppgifter från SMHIs vattenwebb.
Status 2015 (sjöar o vattendrag) – Statusbedömning enligt svensk vattenförvaltning, ekologisk och kemisk status. Ekologisk status bedöms som H-hög, G-god, M-måttlig, Ootillfredsställande eller D-dålig. Kemisk status bedöms som J – ja uppnår god status eller N- uppnår inte god status.
Risk 2015 – Bedömning av risk att god status inte uppnås till 2021 av vattendrag och sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning.

Kustvatten
Prioriterad vattenresurs – om vattenresursen bedöms vara av intresse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning.
Volym använt kustvatten – hur stor mängd kustvatten som används
Vattenförekomst-ID – ID enligt vattenförvaltningen
Status 2015 (kustvatten) – Statusbedömning enligt svensk vattenförvaltning, ekologisk och kemisk status. Ekologisk status bedöms som H-hög, G-god, M-måttlig, Ootillfredsställande eller D-dålig. Kemisk status bedöms som J – ja uppnår god status eller N- uppnår inte god status.
Risk 2015 – Bedömning av risk att god status inte uppnås till 2021 av vattendrag och sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning.

Grundvatten
Fårö -Ulla hau
Lärbro
Stånga
Burs
Slite
Åminne
Visbys
grundvattentäkter
Träkumla
Eskelhem
Område kring Roma
Klinte - Loggarve
Område kring Lojsta
Alva
Kappelshamn
Martebo
Etelhem
Tofta
Tingstäde Mejeriet
Tingstädeåsen
Östergarn
Vamlingbo
Tingstäde
Fole-Follingbo-Akebäck
Källunge-Ekeby-Dalhem
Lummelunda
Martebo
Lärbro-Othem-Hejnum
Filehajdar
Gothem

Prio
vattenresurs
Gotland
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vatten-förekomst ID

Berg
/
jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Berg
Berg

avgränsning
Grundvatten-förekomst
SkyTEM 2
SkyTEM 2
Grundvatten-förekomst
vso
Våtmarks-rapport

Berg
Berg
berg
berg
Berg

vso
vso
vso
föreslaget vso
vso

berg
berg
berg

ny hydrogeol karta berg
vso
kommande vso

berg

tidigare vso-förslag

berg
berg
berg
Jord
Jord
Jord

vso
vso
vso
Grundvatten-förekomst,
osäkerhet i
Grundvatten-förekomst
SkyTEM2

berg

SkyTEM1

berg

ny hydrogeol karta berg

berg
berg
berg
berg
berg

ny hydrogeol karta berg
SkyTEM1
SkyTEM1
SkyTEM2
SkyTEM2
SkyTEM 2, dock osäkert
läge

berg

SE643253-752537
SE640933-726069
SE635205-166067
SE634995-711836
Del av SE638285-166696
Del av SE638285-166696
Del av SE639767-165410
Del av SE637298-164664
Del av SE637298-164664
Del av SE638285-166696
Del av SE637298-164664
Del av SE635572-166581
Del av SE634178-164753
Del av SE641632-167611
Del av SE639767-165410
Del av SE637298-164664
Del av SE637298-164664
SE640538-715810
SE637068-732429
Del av SE640915-166638
Del av SE638285-166696
Del av SE638285-166696
Del av SE639767-165410
Del av SE640915-166638
Del av SE638285-166696
Del av SE638285-166696
Del av SE638285-166696

Tabell 27. Sammanställning över Gotlands grundvattenförekomster.

Uppskattad
kapacitet
1-5 l/s
1-5 l/s
5-25 l/s
<1 l/s
600-2000- l/h
2000 -6000l/h

Möjlig
infiltration
1
2
2
1
2
2

2000-6000 l/h
2000-6000 l/h
2000-6000 l/h
2000 -6000l/h
600-2000 l/h
6000-20 000
l/h
600-2000 l/h
600-2000- l/h
2000 -6000
l/h
2000 -6000
l/h
600-2000 l/h

1/0
0
2
1
2

<1l/s
<1l/s
1-5 l/s
6000-20 000
l/h
6000-20 000
l/h
6000-20 000
l/h

Kemisk/
kvantitat
iv status

Kemisk/
kvantitativ
risk

J/J

N/N

J/J

N/N

J/J

N/N

J/J

J/N

0
1
1
1
0
0

Ytvatten- sjöar
Bäste träsk
Tingstädeträsk
Nordkalk -pall2
sjön
Cementa –
spillingsmagasinet
Valleviken
ytvattentäkt
Fardume träsk
Norrsund
Hauträsk
Eketräsk
Mjölhatteträsk
Paviken
Rammträsk
Fridträsk
Hagebyträsk
Asträsk

Prio
vattenresurs
Gotland
Ja
Ja

Vattenförekomst ID
SE642555168553
SE640431166731

Ja

Areal
(km2)
7,05
4,7

Status 2015
Ekologisk/ke
misk status

Risk – risk att
god status ej
uppnås år 2021

G/N

J/J

G/N

J/J

G/N

J/J

G/N

J/J

MQ idag medelvattenföring vid
utlopp (m3/s)

MQL idag medellågvattenföring
vid utlopp (m3/s)

0, 17

0, 17

0,13

0,03

0,2

0,01

0,17
0,03

0,01
0

0,66

0,01

0,15

Ja

0,03
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

SE641254734047
SE641007168425
SE643101169753

0,025
3,3
1,5
1
0,92
0,9
0,5
0,1
0,1
0,05
0,04

Tabell 28. Sammanställning över Gotlands större sjöar.

Ytvatten - vattendrag
Gothemsån
Bångå
Närkån
Ireån
Snoderån
Arån
Lummelundaån
Djupå
Hauträskån
Idå
Västergarnsån
Laxarveån
Själsöån
Skarnviksån
Sprogeån

Viktig
vattenresurs
Gotland
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Vatten-förekomst ID,
utlopp

SE638986-167478
SE640767-168369
SE635445-166254
SE641195-166614
SE634778-164458
SE642567-168567
SE640131-165905
SE637877-167080
SE637826-164572
SE637280-165077
SE640357-167483
SE639750-165508
SE637112-166926
SE635364-164621

MQ idag
medelvatten-föring
vid utlopp (m3/s)
3,93
0,25
1,79
0,96
0,91
0,17
0,43
0,62
0,31
0,66
0,58
0,11
0,28
1,13
0,21

MQL idag medellågvattenföring vid
utlopp (m3/s)
0,27
0,23
0,11
0,07
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0
0,01
0,04
0,01

MQL idag
medellågvattenföring
vid utlopp
(m3/s)
0,27
0,23
0,11
0,07
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0
0,01
0,04
0,01

Tabell 29. Sammanställning över Gotlands större vattendrag.

Kustvatten
Herrvik
Kvarnåkershamn

Viktig
vattenresurs
Gotland
Ja
Ja

Volym
använt
kustvatten
(m3/dygn)
600
12 000

Vatten-förekomst ID

Status 2015
Ekologisk/
kemisk status

Risk – risk att
god status ej
uppnås år 2021

Del av SE573200-185701
Del av SE570450-180651

M/N
M/N

J/J
J/J

Tabell 30. Sammanställning över Gotlands kustvatten aktuella för dricksvattenförsörjning.

Status 2015
Ekologisk/ke
misk status
O/N
M/N
O/N
M/N
O/N
G/N
M/N
M/N

Risk – risk
att god
status ej
uppnås år
2021
J/J
J/J
J/J
J/J
J/J
J/J
J/J
J/J

M/N
M/N
M/N
M/N
M/N
O/N

J/J
J/J
J/J
J/J
J/J
J/J

Vattenresurser av betydelse
för dricksvattenförsörjningen
Teckenförklaring
Grundvatten, dricksvattenresurs idag
Grundvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Ytvattenvatten, dricksvattenresurs idag
Ytvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Kustvatten, dricksvattenresurs idag
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Vattenresurser av betydelse
för dricksvattenförsörjningen
på norra Gotland
Teckenförklaring
Grundvatten, dricksvattenresurs idag
Grundvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Ytvattenvatten, dricksvattenresurs idag
Ytvatten, dricksvattenresurs i framtiden
Kustvatten, dricksvattenresurs idag

¯
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Bristområden
Teckenförklaring
Bergrund i dagen eller överlagrad av tunt mindre än 1 meter jordtäcke
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Gårdar med lantbruksdjur utan tillgång
till kommunalt vatten
Teckenförklaring
Gårdar

Grundvattentillgång

Lägst grundvattentillgång

Högst grundvattentillgång
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Besöksanläggningar utan tillgång
till kommunalt vatten
Teckenförklaring
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Grundvattenberoende ekosystem - Natura 2000
Teckenförklaring
Grundvattenberoende ekosystem
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Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn
Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Vi arbetar med:
• att ge råd och information
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika
verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kommunala beslut och sammanställa information
• att samordna länets krafter genom att ta
initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se
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Andreas Larsson
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss, Livsmedelsverkets förslag till ny modell för
riskklassning av livsmedelsföretag, dnr: 2018/00787

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Bakgrund

Livsmedelsverket har gjort en översyn av riskklassningsmodellen för
livsmedelskontrollen, diarienummer 2018/00787. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Region Gotland har givits möjlighet att lämna synpunkter på denna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Konsekvenser för Region Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser stora brister i remissen som kommer att påverka
livsmedelskontrollen på Gotland i negativ riktning. På Gotlands finns det många små
verksamheter, med varierande hantering, varav 30 % är säsongsverksamheter.
Konsekvensen av det nya förslaget innebär att merparten av Gotlands
livsmedelsanläggningar kommer att lämnas utan kontroll under långa perioder då
Region Gotland halverar sina kontrolltimmar och kommer att tappa värdefull
kompetens i och med minskningar i personalstyrkan. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Region Gotland anser att kontrollen ger bäst effekt vid fler
och kortare kontroller. Det nya förslaget kommer göra att inspektörerna inte syns
lika ofta ute bland verksamheterna varpå kontrollen tappar del av sin effekt. Detta
leder till konsekvenser för allmänhetens möjlighet att konsumera säkra livsmedel och
göra välgrundade val.
Det nya förslaget kommer att innebära en mer levande riskklassning och en ökad
administrativ börda för livsmedelsinspektörerna. Det handlar bland annat om nya

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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riskklassningsbeslut, frekventa justeringar av dessa och beslut om ökad
kontrollfrekvens. Den administrativa tiden borde istället läggas på kontroller.
Om förslaget med baskontroll blir verklighet kommer det kommer inte finnas
möjlighet att påverka kontrollen och dess utformning. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att inspektörerna har tillräcklig erfarenhet och
kompentens för att kunna planera och utföra den lokala kontrollen på ett riskbaserat
sätt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte nog poängtera att livsmedelsföretagarna
alltid ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav, oavsett hur riskklassningen ser ut
eller vilka nationella kontrollkampanjer som utförs. I förslaget läggs ansvaret på
inspektörerna att utbilda företagarna, då det skrivs om att de ska få tid att förbereda
sig att följa lagstiftningen inför kommande inspektion. Livsmedelsverket skriver i
remissen om företagare som ”riskerar att utsättas för kontroll”. Det är oroväckande
att kontrollen ses som något man ”riskerar att utsättas för”, särskilt om det är den
centrala kontrollmyndigheten för livsmedelsområdet som anser det.
Synpunkter på remissen
5.2 Utgångspunkter för riskklassning

Hur kan man utgå ifrån samma grund gällande riskvärderingen av de mikrobiologiska
riskerna, men samtidigt minska kontrolltiden? Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser
att riskerna i de små verksamheterna underskattas i det nya förslaget. Majoritet av de
sanktionsbeslut som utfärdas i Region Gotland är ställda till mindre verksamheter i
detaljhandelsledet.
5.6 Kontrolltidens innehåll

Det är inte rimligt att minst 50% av kontrolltiden är operativ tid. För- och efterarbete
i form av sanktioner tar mycket tid i anspråk, ofta tar dessa mer än 50% av den totala
kontrolltiden. Kontrollens kvalitet är inte beroende av en exakt nedlagd tid utan
beror på en mängd andra faktorer. Om en kontroll beräknas ta 4 timmar innebär det
att inspektionen på plats ska ta två timmar. Eftersom de flesta kontroller utförs
oanmälda bör en kontroll på plats inte ta längre tid än en timme. Det är ytterst få
verksamheter som spontant kan avsätta personal under två timmar.
Kontrolltiden beror på hur väl företaget följer lagen, det är inget som kan
standardiseras av Livsmedelsverket. Hur kan en baskontroll där endast
grundförutsättningarna kontrolleras beräknas ta två timmar?
5.7 Om riskklasser

Införandet av en riskklass 0 är ett bra förslag, som välkomnas. Det måste dock vara
väldigt tydligt vilka verksamheter som omfattas så det inte finns tolkningsutrymme
för kommunerna.
Gällande de verksamheter som inte får samma antal kontrollbesök varje år är det
svårt att se hur det ska fungera i praktiken. Arbetsfördelningen och intäkterna över
åren kommer bli ojämna, framför allt för Region Gotland som arbetar med
efterhandsdebitering.
5.9 Storlekens inverkan på risk

Storlekarna för restaurang som finns i tabellen räcker inte till för att rättvist beskriva
verksamheterna. Medel är alldeles för stort och vi föreslår att man behåller de tidigare
storlekarna – 25-80 och 80-250, så det blir fyra olika storleksklasser.
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Det är ytterst sällan som verksamheter meddelar ändringar i personalstyrka eller antal
portioner, förutom under kontrollen. Därför upplever vi inte att dagens storlekar och
ändring av dessa är förknippat med någon administrativ börda, varken för företagare
eller för kontrollmyndigheten.
5.10 Kontrollens omfattning

Det är företagarens skyldighet att känna till och leva upp till all relevant lagstiftning
som gäller deras verksamhet. Det borde inte vara kontrollmyndighetens uppgift att
upplysa företagaren om lagkraven när vi kommer ut på plats.
5.11 Baskontroll

Fördelen med baskontroll är att det tydliggörs för varje bransch vilka
grundförutsättningar som krävs i verksamheten. Det kommer att krävas tydlig central
styrning från Livsmedelsverket, vilket är någonting som i dagsläget behöver
utvecklas. Ett exempel är de operativa målen, vilka syftar till en mer enhetlig
livsmedelskontroll i landet. Livsmedelsverket fastställde målen, men lämnade det upp
till varje kontrollmyndighet att själva utforma kontrollerna och dess innehåll.
Om det under en baskontroll konstateras bristande efterlevnad av speciallagstiftning,
som inte är en del av den planerade kontrollen, ska man då ignorera avvikelsen?
Verksamhetsutövaren ska känna till aktuell lagstiftning och se till att den följs, oavsett
om det pågår nationella projekt eller särskilda kontroller. På kontrollkonferensen i
maj 2018 betonade Livsmedelsverket vikten av att kunna skifta fokus under
kontrollen, till eventuella lagstiftningsområden som inte var planerade från början om
så behövs.
Kommer det lämnas utrymme för kontrollmyndigheters lokala projekt, trots att
baskontrollen är förutbestämd?
Det är inte företagarna som ska diktera villkoren för hur en livsmedelskontroll ska gå
till. Det är aldrig en risk att ”utsättas för kontroll”, det är ett grundläggande villkor
som man går med på när man startar ett livsmedelsföretag. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden tolkar det som att Livsmedelsverket saknar förtroende för de
kommunala inspektörerna och deras kompetens.
5.11.3 Om lagstiftningsområden och baskontroll

Man kan inte förvänta sig samma goda resultat som i Danmark genom att bara ta en
del av deras kontrollupplägg. Hela kontrollen måste vara utformad på liknande sätt
för att effekten ska bli densamma.
Tabell 6 bör kompletteras så att baskontrollerna omfattar fler lagstiftningsområden.
Exempelvis:
 A01 bör alltid ingå.
 K01 bör ingå vid kontroll av serveringar och skola & omsorg med
tillagningskök.
 Kontroll i butik missar en hel del, ingen hantering alls ingår i baskontrollen.
Är handtvätt speciallagstiftning?
Baskontrollen på vattenverk är allt för omfattande och kommer ta betydligt längre tid
än tilldelad kontrolltid att gå igenom vid varje inspektionstillfälle.
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5.13.1 Nya klasser för god efterlevnad

En av anledningarna att man har tagit fram förslag på ny riskklassning är att öka
likvärdigheten i landet. Genom att ersätta erfarenhetsklass C med ett beslut som ska
gälla under ”lämplig tidsperiod” skapar man utrymme för godtycklighet och
skillnader i bedömningar. Sådana beslut kommer även att vara förknippade med
kontrolltid (efterarbete), högre avgift på grund av efterdebitering, samt ökad
administrativ börda för inspektörerna.
5.13.5 Kontrollmetodens påverkan på kontrolltiden

Det anges att den angivna kontrolltiden är ett ”riktvärde”. Dock ska avsteg från den
kompenseras vid nästa kontroll, vilket inte alls gör den till ett riktvärde utan till ett
krav. Då undantag ska vara väl motiverade måste Livsmedelsverket fastslå under
exakt vilka omständigheter man får göra undantag. Om detta inte sker kommer
bedömningarna att se olika ut i alla kontrollmyndigheter.
Om myndigheten gör en revision som tar åtta timmar, uteblir företagets nästa
kontroll då? Livsmedelsverket påpekar i remissen vikten av att behålla
regelbundenheten av kontrollen.
5.14 Om certifiering av livsmedelsföretag och reduktion

Certifiering av verksamheter leder till att delar av livsmedelskontrollen privatiseras då
certifieringar automatiskt bidrar till reducerad kontrollfrekvens. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ser risker med att livsmedelskontrollen inte är kommunal. Hur
kan certifierade organs kontroll vara mer värd än den kommunala
livsmedelskontrollen?
Det nya förslaget till riskklassning är designad för stora verksamheter och deras
möjlighet till reducerad kontroll. Stora verksamheter har ofta möjlighet till olika
certifieringar, de har anställd personal vars arbetsuppgifter är att säkerställa kvalitet
och livsmedelssäkerhet. Små verksamheter, däremot, har sällan möjlighet eller råd att
certifiera sig. De har inte heller samma förutsättningar att avsätta personal till
kvalitetsarbete.
Om en verksamhet som fått reducerad kontrolltid på grund av certifiering får sitt
certifikat återkallat/slutar gälla, hur ska myndigheten få reda på det förutom vid
kontroll?
7.2 Konsekvenser för kontrollmyndigheterna

Enligt förslaget ska kontrolltid flyttas från små verksamheter till animalieanläggningar
och anläggningar i tidigare led. Det är anläggningar som Livsmedelsverket samt de
stora kommunerna har kontroll över. Livsmedelskontrollen i övriga landet kommer
att försvagas med färre kontrolltimmar, glesare kontroll och färre
livsmedelsinspektörer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en konsekvensanalys för
kontrollmyndigheterna.
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9 Instruktioner vid riskklassning

En av anledningarna till det nya förslaget är att den nuvarande riskklassningen är
”svårtolkad”. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har svårt att förstå exakt hur
verksamheter ska riskklassas och kontrolleras i det nya förslaget.
9.5 Säsongs- eller tidsbegränsade verksamheter

Förslaget är väldigt otydligt gällande kontrollen av registrerade säsongsverksamheter.
Hur ska kontrollfrekvensen tolkas? Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar ett
förtydligande på denna punkt då det finns runt 300 säsongsverksamheter på Gotland.
10.6 Butiker

Många butiker grillar kyckling, denna hantering finns inte med i förslagets tabell.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att detta är en högriskhantering.
10.11 Dricksvatten – allmänna och övriga anläggningar

Kravet på faroanalys hos alla dricksvattenanläggningar innebär ett ökat
kontrollbehov, Livsmedelsverkets skriver i remissen att 1-8 timmar extra beräknas
för kontroll av denna. Dock speglas inte denna extratid i själva riskklassningen då
små dricksvattenanläggningar fortfarande har en kontroll vartannat år.
Det finns en asterisk under tabellen om ökat behov av kontroll, men det saknas
hänvisning till den i tabellen.
Övrig synpunkt
Slutligen bör det påpekas att remissen har språkliga brister som dessvärre tar fokus
från innehållet.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Remiss

2018-06-08
2018-06-08

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Andreas Larsson
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 43

Remiss, Livsmedelsverkets förslag till ny
modell för riskklassning av
livsmedelsföretag

MHN 2018/2523

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Ärendets behandling under mötet

Enhetschef Andreas Larsson föredrar ärendet för arbetsutskottet. Handlingar bifogas
i kallelseutskicket till nämndsammanträdet.
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1 Sammanfattning
1.1 Bakgrund
Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen at se över modellen för riskklassning som
tillämpas av livsmedelskontrollen. Syftet är att öka förståelsen för den kontroll som utförs och
avgifterna kopplade till denna kontroll samt att skapa förutsättningar för en enhetligare
tillämpning av modellen. I detta arbete ska Livsmedelsverket beakta Statskontorets rapport
2015:171 och remissinstansernas synpunkter på rapporten.
Statskontorets utredning från 2015 fann tre huvudsakliga problem med dagens
riskklassningsmodell.


Nödvändig kontroll utförs inte



Kontrollavgifternas storlek varierar för mycket



Avgiftsmodellen brister i begriplighet och legitimitet

Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som de bedömer kan bidra till att avhjälpa
problemen, bland annat förslag till en ny förenklad riskklassningsmodell. Statskontoret trycker
särskilt på vikten att förenkla systemet och att fokusera mer på kontrollens innehåll än mängden
kontroll som utförs. Kvantitativa mål för kontrollen skapar fel incitament vid planering och
genomförande av riskbaserad kontroll.
Statskontoret föreslår också att efterhandsdebitering av kontroll bör bli möjligt och påtalar vikten
av fortsatt kommunal samverkan, framförallt för att motverka sårbarheten på mindre orter.
Remissinstanserna har generellt sett bifallit Statskontorets analys av situationen men det finns
skilda meningar över förslagen. De flesta instanser instämmer i att huvudproblemet är att kontroll
inte utförs, men flera – särskilt länsstyrelserna – är tveksamma till om förändringar i
riskklassningsmodell eller avgiftsuttag löser problemet. Flera kommuner, särskilt mindre,
uttrycker oro för efterhandsdebitering och efterlyser istället tydligare instruktioner från
1

Avgifter i livsmedelskontrollen - Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (2015:17)

7 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

Livsmedelsverket. Flera kommuner är positiva till en förenklad och tydligare
riskklassningsmodell där det framgår vad som ska kontrolleras och hur ofta det ska göras.
Majoriteten av branschföreträdare är positivt inställda till förslagen om förenklingar och
efterhandsdebitering. De efterlyser rimliga, transparenta avgifter och likvärdig kontroll. De flesta
remissinstanser instämmer i att variationen inom kontrollen behöver minska, både beträffande
avgiftsuttag och rörande utförandet av kontroll.

1.2 Genomförande
Översynen har bestått av en inventering och analys av problem kring dagens modell tillsammans
med representanter för olika livsmedelsbranscher och kontrollmyndigheter. Utgångspunkten för
har varit Statskontorets rapport och de huvudsakliga problem som identifierats där. Analysen av
problemen har främst fokuserat på att hitta bidragande orsaker till problemen och bedöma hur
och i vilken omfattning dessa kan avhjälpas genom förändringar i riskklassningsmodellen.
Empiriskt underlag i form av data från myndigheternas årliga rapportering eller annan relevant
data från kontrollmyndigheters verksamhetsystem, har använts för att göra analyser under
arbetets gång. Arbetet har också anpassats till kommande kontrollförordningar som i viss
utsträckning förändrar villkoren för riskbaserad kontroll.
Översynen har också samverkat med det regeringsuppdrag som rör avgifter för kontrollen på
slakterier och vilthanteringsanläggningar2 och översynen av modellen för typning av
livsmedelsanläggningar. Syftet med denna samverkan var att få tydligare koppling mellan
riskklassning, typ av verksamhet och avgifterna som tas ut för kontroll. Ambitionen har varit att
effektivisera de styrande modeller som används inom livsmedelskontrollen, samt öka förståelsen
hos både kontrollmyndigheter och företag. Ökad förståelse för systemet leder till mer enhetlig
tillämpning hos kontrollmyndigheter och ökad acceptans och legitimet hos företagen.
Samarbete med andra nordiska länder har också bidragit till översynen. Särskilt med Finland och
Norge har ett aktivt utbyte av information och erfarenheter skett, men också Danmarks system
2

Livsmedelsverkets redovisning av regeringens uppdrag att se över avgiftssystemet för kontrollen på
slakterier och vilthanteringsanläggningar (regeringens dnr L2017/00614/DL)
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har granskats. Inom ramen för det Nordiska Ministerrådets arbete har länderna mötts och utbytt
idéer om riskbaserad kontroll och vilka system eller modeller som effektivt bidrar till detta. Även
Storbritannien har bidragit till detta gemensamma arbete. Alla deltagande länder har visat stort
intresse för att hitta gemensamma principer för hur riskbaserad kontroll ska planeras och utföras.
Inriktning för arbetet har löpande beslutats av Livsmedelsverkets styrgrupp för översynen samt
förankrats med referenter som bistått under arbetets gång. De förslag och justeringer som
presenteras i rapporten är resultatet av analyser och slutsatser ur dialogen med referenter. De
förändringar som föreslås baseras praktiska erfarenheter från företag och kontrollmyndigheter.
Dialogen med följande representanter har varit särskilt viktig under arbetes gång: Svensk
Dagligvaruhandel, Visita, Kött- och charkföretagen (KCF) och Eldrimner. Även bidragen från
kontrollmyndigheterna i Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Västerås, Katrineholm
och Livsmedelsverkets egna regionala organisation har varit betydande för arbetets
genomförande.

1.3 Slutsatser och förslag
En förenklad modell för riskklassning av livsmedelsföretag har tagits fram. Förändringarna som
föreslås sker utifrån de problem som har identifierats. I den mån andra länder har en bättre
lösning på ett specifikt problem så har lösningarna återanvänts och anpassats för svenska
förhållanden.
Modellen bygger på två delar och är principiellt likt det förslag som Statskontorets presenterat.
En allmän del som är kopplad till typ av verksamhet, där risker förknippade med
verksamhetstypen beaktas, samt en specifik del där processer som inte nödvändigtvis är bundna
till verksamhetstypen beaktas. Avseende denna specifika del så skiljer sig förslagen i denna
rapport från Statskontorets konstruktion i viss mån. Främst genom att Statskontoret menar att
specifika risker inte går att kvantifiera och bedömningar ska därför bygga på inspektörernas
professionella bedömningar. I ljuset av att skapa likvärdighet mellan landets alla myndigheter är
det dock inte en rimlig väg fram och den specifika delen är därför tydligare än i Statskontorets
förslag.
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De första delarna av modeller ger en standardiserad kontrollfrekvens för varje typ av verksamhet.
Denna frekvens kan reduceras vid förväntad god efterlevad. Reduktionen föreslås kunna erhållas
genom praktisk erfarenhet som dagens erfarenhetsmodul fast med tydligare kriterier alternativt
via certifiering av livsmedelsföretaget. Bägge vägarna har tydligare kriterier än idag. Om
allvarliga brister upptäcks vid verksamhet med reducerad kontroll återgår verksamheten till
standardkontrollfrekvensen. Även detta skiljer sig från Statskontorets förslag som anser att
enskilda bedömningar ska avgöra frågan om graden av efterlevnad. Eftersom både företag och
myndigheter efterlyser tydligare kriterier har översynen valt ett sådant förslag med tydligare
kriterier för vad som är reducerad kontroll och hur den ska kunna erhållas. Det minskar risken för
spretiga bedömningar mellan och inom myndigheterna.
Till varje kontroll och riskklass är det kopplat en tid per kontroll. Det är den totala tid som en
kontrolle bedöms kräva för en kontrollmyndighet. Värdet är avsett att vara ett riktvärde. Avsteg
från riktvärdet bör vara få och välmotiverade. Riktvärdet är nödvändigt för att skapa det utrymme
som behövs per kontroll för att kontrollen ska kunna utföras med jämförbar kvalitet mellan
myndigheterna. Det borgar också för ett likvärdigt avgiftsuttag. Riktvärdet gör det dessutom
möjligt att enkelt genomföra likvärdiga behovsutredningar och planera kontrollen på samma sätt
mellan kontrollmyndigheterna. Utrymmet för egna anpassningar hos myndigheterna som idag
bidrar mycket till den oönskade variationen inom kontrollen minskar därmed och kontrollen blir
mer enhetlig i sitt utförande.
Vi föreslår också att ett koncept kallat ”baskontroll” införs. Det är en modell lånad från Danmark
där vissa regler bedöms vara grundläggande och det är också extra viktigt att de kontrolleras med
viss regelbundenhet. Från detta separeras många specialregler som kräver särskild kompetens och
istället bedrivs som nationellt samordnade kontrollkampanjer. Genom att konstruera
”baskontroller” för olika verksamhetstyper kan kontroller blir mer enhetlig och det blir också
enklare för myndigheter att förstå vad som är relevant att kontrollera på olika verksamheter. Det
skapar också bättre möjligheter för företagen att förstå vad som ska kontrolleras hos dom och
fyller en viktig pedagogisk såväl som praktisk funktion.
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Sammantaget ger detta en enklare modell utan svårbegripliga beräkningar där det tydligare
framgår hur mycket och hur ofta kontroll ska bedrivas på en verksamhet samt vad den kontrollen
ska innehålla eller fokusera på.
Modellen tar större hänsyn till risken för vilseledning genom att öka kontrollbehovet hos
huvudkontor med ansvar för utformning av märkning. Modellen tar också större hänsyn till
risken för bedrägliga beteenden, d.v.s. ”livsmedelsfusk”, genom att öka kontrollbehovet i
partihandelsledet och genom att öka kontrollen av livsmedlens spårbarhet i hela kedjan. Samtidigt
tonar modellen ner behovet av kontroll på verksamheter som förknippas med mycket låg risker,
exempelvis små butiker som endast säljer läsk och godis. Det är mer effektivt om resurserna som
idag spenderas för kontroll av verksamheter med mycket låg risk istället kontrollerar partihandeln
med livsmedel för att minska risken för livsmedelsfusk.
Ytterligare utredning bör ske om modellens vägledande status. Flera remissinstanser och
referenter uttrycker att modellen bör vara bindande genom föreskrift. Det är också översynens
uppfattning att en föreskriven modell bidrar ytterligare till en enhetlig tillämpning och bör om
möjligt genomföras.

2 Analys av Statskontorets rapport
2.1 Uppföljande samtal med remissinstanser
Under arbetet har fortsatt dialog förts med kontrollmyndigheter och branschföreträdare i syfte att
komplettera remissvaren för att få en mer aktuellt bild och motivering till olika ståndpunkter.

2.2 Kommunernas synpunkter
22 kommuner svarade på remissen. Det är en mindre andel kommuner som är generellt är
negativt inställda till förslagen. De flesta kommuner delar Statskontorets analys och är positiva
till förslagen som helhet.
Majoriteten av kommunerna är positivt inställda till en övergång till kontrollbesök med
regelbunden frekvens istället för kontrolltimmar. Detta eftersom det ger en tydligare bild av vad
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företagen betalar för och i realiteten görs redan detta idag, men olika i varje kommun. Flera
kommuner påpekar dock att tidsåtgärden för ett besök måste anges.
Sex kommuner uttrycker att modellen bör ha få eller inga inslag av individuella bedömningar,
eftersom det bidrar till spretighet och ständiga diskussioner inom kontrollen, vilket är
tidskrävande.
Flera kommunala myndigheter nämner en viss oro för hantering av kontroll i orter med stora
avstånd, där de idag gör färre kontroller men längre p.g.a. restiden. Dessa orter kan få problem att
leva upp till fasta kontrollfrekvenser, något som är enklare i tätare kommuner.
Nio kommuner vill uttryckligen ha en förenklad modell, som blir mer enhetlig och mindre
tidskrävande att arbeta med.
Flera myndigheter påtalar vikten att beräkna tidsåtgången på ett likvärdigt sätt, så att inte
kontrollerna tar olika lång tid mellan kommunerna. En myndighet uttrycker att riskklassningen
bör föreskrivas för att säkra enhetlig tillämpning.

2.3 Länsstyrelsernas synpunkter
Riskklassningen löser inte problemen i livsmedelskontrollen är flera länsstyrelser eniga om.
Huvudproblemet är att kontroll inte utförs i tillräcklig omfattning och Statskontorets förslag löser
inte detta problem.
Ökade krav på samverkan och ökade sanktionsmöjligheter mot myndigheter som inte utför
kontroller skapar bättre förutsättningar för en välfungerande livsmedelskontroll. Länsstyrelserna
ställer sig positiva till ökade uppdrag om att utveckla samverkan mellan kommunerna.
Statskontorets förslag till förändrad modell har mycket litet stöd hos Länsstyrelserna. Framförallt
anser länsstyrelserna att en ny modell utgår från antal kontroller istället för debitering per timme
riskerar öka spretigheten genom att vissa kommuner kommer att lägga för lite tid på kontroller.
De ser även risker med att förlita sig på professionella bedömningar eftersom många kommuner
är mycket små och risken är stor att olika bedömningar görs.
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Om det går att fördefiniera kontrollens innehåll skulle det förbättra tillämpningen och öka fokus
på kvalitet istället för kvantitet. En ny modell bör fokusera på kontrollens innehåll.

2.4 Företagens synpunkter
Företagen är den grupp som är mest positiv till Statskontorets förslag till förenklingar. De vänder
sig inte mot kontrollen som sådan utan det är ojämnheten och avgiftsuttaget som de menar är de
stora problemen.
I första hand är företagen kritiska mot avgifterna, som är en direkt konsekvens av
riskklassningsmodellen i nuläget eftersom de timmar som modellen utmynnar i är vad
kontrollmyndigheterna tar betalt för. Kritiken består av två delar, dels kan antalet kontrolltimmar
mellan snarlika verksamheter variera och dels så varierar kontrollmyndigheternas timtaxor alltför
mycket. Sammantaget ger detta en alltför stor variation som inte är acceptabel.
För att åtgärda problemet med varierande timmar, borde modellen vara tvingande och tydligare i
det avseendet. Idag är modellen endast vägledande, vilket leder till många lokala anpassningar
som föder ytterligare variation.
För att åtgärda problemet med varierande timtaxa finns inte lika tydliga förslag för lösningar från
bransch och företag. Problemet beror på kommunernas självstyre och för timtaxans utformning
finns vägledning ifrån SKL. Kommuner räknar in olika delar av sin verksamhet. Även här
förmodas problemet ökas av att taxesättningen styrs av vägledning vilket öppnar för en bred flora
av tolkningar. Om det är bindande vilka poster som ska ingå och hur dessa ska beräknas skulle
taxeutformningen bli mer enhetlig.
I andra hand anser företagen att det är otydligt hur riskklassningsmodellen, avgifterna och de
faktiska kontrollerna hänger ihop. Till exempel är riskklassningsmodellen fokuserad kring
mikrobiologiska faror och risker. Om en verksamhet förknippas med dessa risker ger det
företagaren fler kontrolltimmar och högre avgifter. Då förväntar sig företagarna att det är på
dessa risker som kontrollen kommer att fokusera på.
Vid kompletterande diskussioner framkommer att företagen upplever att de kan bli föremål för
vilken kontroll som helst, oaktat vilka risker som deras verksamhet förknippas med och som
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myndigheten också tar betalt för. Under senare år har också speciallagstiftning för olika former
av märkning börjat kontrolleras, även användandet av frivilliga uttryck i samband med märkning
kontrolleras i vissa fall oerhört noggrant. På senare år har även fuskkontroller blivit allt vanligare,
även detta har inte alltid någon koppling till den avgiften som företagen har betalat.
I tredje hand riktar företagen också kritik mot erfarenhetsmodulen som finns i dagens system.
Kritiken består främst av att modellen inte tar någon hänsyn till företagarens erfarenhet eller om
det finns en branschorganisation eller liknande i bakgrunden som kan bidra till högre förmåga till
efterlevnad. Konkret handlar det om att företagare som är anslutna till en bransch där det finns
tydliga riktlinjer, eller certifieringar av en viss standard, borde ha bättre förutsättningar för
efterlevnad av reglerna, och modellen borde därför ta hänsyn till detta. Det borde bidra till att
hålla nere avgifter, alternativt ägna kontrollresurserna åt viktigare uppgifter exempelvis
identifiera och kontrollera oseriösa företag som ägnar sig åt fusk eller som marknadsför produkter
felaktigt vilket skadar konsumentens förtroende för alla företag inom en viss bransch.

2.5 Analys av remiss- och referensinstanser
Många remissinstanser anser att riskklassningsmodellen är otydlig, men förklarar inte alltid hur
den är otydlig alla gånger. Sannolikt består otydligheten av olika faktorer beroende på vilken
målgrupp som avses.
Några frågeställningar som fångats upp av kontrollmyndigheternas beskrivning av otydligheten:


Vad ska kontrolleras?



Vilka risker ska vi ta hänsyn till och hur mycket hänsyn ska tas?



Vad är prioriterat?

Det kontrollmyndigheterna efterfrågar är mer detaljerad vägledning om vilka anläggningstyper
och vilka delar inom en anläggning som ska kontrolleras samt vilken lagstiftning som är
tillämplig på olika delar inom en anläggning. Det kan tolkas som att vägledning om vad om
”kan” kontrolleras inte längre räcker utan det som efterfrågas är tydliga instruktioner om vad som
”ska” kontrolleras.
.
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Lokalpolitiskt finns ett behov av en enkel beskrivning av hur kontrollen fungerar i termer av hur
ofta och hur mycket offentlig kontroll de lokala företagarna är exponerade för, i kvantitativa mått,
vilket används för information till allmänheten, lokala företagare och benchmarking mellan
kommuner. Syftet är ofta att framhäva sin version av företagarvänlighet på orten för att locka fler
företag att etablera sig. Större orter förefaller oftare göra detta genom att eftersträva likvärdighet
mer i sina kontroller vilket jämförs med olika nyckeltal (andel avvikelser, antal beslut, andel
sanktioner etcetera). På denna ort blir företagen rättvist behandlade. Detta förekommer även
mellan mindre orter men där finns också ibland en alternativ bild av företagarvänligheten, vilken
består av att utföra så lite kontroll som möjligt. På vissa orter förefaller kontrollen helt utebli
genom att inspektörstjänster inte tillsätts, avgifter hålls så låga att det inte går att rekrytera
personal eller att kontrollpersonalen får andra uppgifter än att utföra kontroll.
I remissvaren från kommuner nämns flera gånger kontrollens problem kopplad till landets
geografi och ortens förutsättningar. De problem som finns, särskilt i mindre orter med få
anställda och stor sårbarhet för personaomsättning, har omnämnts och utretts särskilt av
Statskontoret 2017. Ingen riskklassningsmodell kan lösa problemen med låg personaltäthet och
stora geografiska områden som ska täckas av alltför få personer. Detta är ett organisatoriskt
problem vars lösning sannolikt ligger i andra åtgärder än förändringar i riskklassningsmodell,
som fokuserar på konkurrensvillkor för, och likabehandling av, livsmedelsföretagen.
Företagens beskrivning av otydligheten kan sammanfattas med följande frågor:


Vad får jag för pengarna?



Vad ingår i kontrollen?



Hur görs kontrollerna, och hur ofta?



Vad tycker kontrollen är viktigast så att jag kan förbereda mig?



Vilken variation kan jag förvänta mig?

En stor del av drivkraften i företagens frågeställningar och upplevelse av otydlighet, är att
kontrollen utförs på olika sätt mellan kontrollmyndigheterna. Inspektörer mellan och inom olika
kontrollmyndigheter bemöter företagare olika, de fokuserar på olika moment i företagens
verksamhet eller att de utför kontroller med till synes olika metoder. Två avgörande faktorer som
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förseglar upplevelsen av olikvärdig kontroll är dels när inspektörer identifierar avvikelser (oavsett
metod) och dels hur myndigheten tar ut avgift. När det gäller avvikelser så finns en variation i
inspektörerna bedömningar kombinerat med en variation i hur avvikelser hanteras. När det gäller
avgifter så skiljer sig årsavgiften för företag av snarlik karaktär och storlek för mycket. Att
avgifter skiljer till viss del mellan kommuner och företag accepteras, men skillnaderna som det
ser ut idag är för stora.
Möjligheten att individuellt eller lokalt justera den kontrolltid som modellen ger idag är ett
problem i sig. Möjligheten ska utnyttjas när kontrolltiden som ges blir ”uppenbart oriktig” och
inte speglar det faktiskta kontrollbehovet. Det finns ingen vägledning om vad ”uppenbart
oriktigt” och ”faktiskt kontrollbehov” är idag, vilket leder till subjektiva bedömningar i frågan. I
somliga fall justeras kontrolltiden och avgifterna upp då det bedöms att modellen inte ger
nödvändig tid. Det kan exempelvis vara då en butik säljer kosttillskott som är föremål för flera
rättsakter vilket i sig gör kontrollen mer krävande eller motsvarande. På vissa orter ges lokala
påslag på tid för detta, men i andra inte. Justeringar av kontrolltid görs åt båda hållen.
I diskussioner med andra länder, vars system ger mindre utrymme för denna typ av anpassningar,
kommer ämnet korruption upp. Detta är i somliga fall en bidragande orsak till ”slutna system”
där enskilda myndigheter eller handläggare inte kan göra justeringar som påverkar företags
kontroller eller avgifter. Genom ett slutet system som ger samma utfall och avgift minskar risken
för korruption eller motsvarande. Även om Sverige anses förskonat från korruption, och får bra
omdömden i de studier som genomförs3 på ämnet, så finns det ändå brister inom offentlig
verksamhet. Enligt Transparency International Sverige (TI Sverige) så visar också mätningar att
allmänheten i Sverige upplever, i högre utsträckning än övriga nordiska länder, att den offentliga
sektorn är korrumperad. Även om verkligheten inte stämmer med denna bild, så påverkas tilliten
i samhället av allmänhetens förtroende.
Avsteg från dagens riskklassningsmodell sker också på lokal nivå, genom lokalpolitiska beslut
och via en lokal kultur som får företräde över både lagstiftning och nationella modeller i vissa
fall. Det rör sig ofta om en version av företagarvänlighet som nämns ovan. På en viss ort ska
3

National Integrity System Assessment - European National Integrity System Project, 2012
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företag få en viss mängd kontroll, oavsett risk. Det rör sig ofta om en maxgräns för hur mycket
kontroll som ska bedrivas för att inte upplevas som ”hårda”. Det finns också enstaka exempel där
kontrollmyndigheter helt och hållet ersätter kontroll med rådgivning vilket strider mot
lagstiftningen. Detta urholkar kontrollen som funktion och undergräver trovärdigheten hos alla
myndigheter.

3 Livsmedelsverkets analys av problemen
3.1 Nödvändig kontroll utförs inte
Statskontoret, remissinstanserna och Livsmedelsverket är eniga om att grundproblemet är att
nödvändig kontroll inte utförs. Det är flera faktorer som bidrar till att kontrollen är otillräcklig.
Den mest bidragande orsaken är att det ofta saknas resurser hos mindre myndigheter och att
sårbarheten är mycket stor. Ca 100 av 254 myndigheter har mindre än 1 årsarbetskraft dedikerad
till livsmedelskontroll. Livsmedelslagstiftningen består av ca 250-300 olika rättsakter och regler
av olika omfattning och komplexitet. Kontrollpersonal behöver ofta stöd av administration och
beslutsfattande chefer vilket helt eller delvis saknas på mindre myndigheter, Det är inte sällan
som inspektörer fastnar i administration eller med uppgifter som vanligtvis faller på en chef, som
planering och uppföljning (eller budget och avgifter). Statskontoret har kartlagt dessa problem i
rapporten Stärkt livsmedelskontroll genom ökad samverkan (2017:9) och därför går denna analys
inte närmare in på problemet, utan konstaterar att det är en av de största anledningarna till varför
kontrollen är otillräcklig.
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Bidragande faktorer till problemet att nödvändig kontroll inte utförs.
Det finns givetvis fler bidragande faktorer som förekommer i olika utsträckning men som inte är
kopplade särskilt till kontrollmyndighetens storlek. Det förefallar allt vanligare att lokalpolitiska
beslut fattas om hur kontrollen ska utföras, ofta i en ambition av att verka företagarvänlig. Det
kan yttra sig i att antalet kontroller hålls på en låg nivå, oaktat risker förknippade med
verksamheten, eller att taxor och avgifter hålls så pass låga att myndigheten saknar den personal
som behövs för att utföra kontrollen. Kontrollpersonal får också andra uppgifter än att utföra
livsmedelskontroll emellanåt.
Livsmedelskontrollen har historiskt sett fokuserat på mikrobiologiska risker och är i många
avseenden utformad för att kontrollera detta. Regelverket har vuxit och rymmer en ansenlig
mängd regler om livsmedelsinformation eller handeln med livsmedel. Men stödverktygen för att
utföra sådana kontroller finns inte alltid. Det bidrar till att kontrollen är spretig eller vissa
kontroller uteblir. Exempelvis så sker kontrollen av mikrobiologiska risker vid tillverkning av ett
livsmedel i störst omfattning vid tillverkande anläggning, och i senare led kontrolleras ofta att
livsmedlet transporteras och förvaras korrekt. Men beträffande märkningen av samma livsmedel
sker inte alltid den kontrollen där märkningen utformas och livsmedlet förpackas, utan det sker
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ofta i sista ledet ute i butiker vilket är ineffektivt och kan leda till omfattande och dyra
återkallanden eller andra åtgärder om brister upptäckts.
De operativa resurserna som finns tillgängliga hos kontrollmyndigheterna kan ibland gå till annan
verksamhet än att bedriva planerad kontroll. Dels finns problemet med administration eller
chefsuppgifter som läggs på kontrollpersonalen, dels är planeringen ibland eftersatt och tar inte
tillräcklig hänsyn till händelsestyrda kontroller som kan behöva göras. Inkommer klagomål,
misstänkta matförgiftningar eller komplicerade RASFF-ärenden4 tenderar den tiden som åtgår till
dessa ärenden att tas ifrån tid för planerad kontroll som då blir eftersatt. Det förekommer också
att planeringen utgår ifrån resurserna som finns och inte resurserna som behövs. Om kontroller
uteblir ett år av olika orsaker så är det få kommuner som har system för att överföra de
ekonomiska medel som har tagits in i förskott men som åtgår under innevarande år, vilket gör det
i princip omöjligt att kompensera uteblivna kontroller nästföljande år. En handfull kommuner
överför kontrollpengar som inte används ett år till nästa, men det är långt ifrån praxis. Tvärtom
finns ofta en föreställning hos kommuner att det inte är möjligt att överföra pengar mellan åren,
särskilt hos mindre kommuner. Tydligare vägledning i denna fråga från SKL och/eller
Livsmedelsverket skulle sannolikt avhjälpa en del av detta problem.
Beträffande riskklassningen så behöver den tydligare peka ut vilka verksamheter som ska
kontrolleras, hur ofta de ska kontrolleras och vad de kontrollerna ska innehålla eller fokusera på.
Vidare behöver också modellen förenklas så mycket det går för att minska administration och
likrikta tillämpningen. I bästa fall kan riskklassningen göras mer eller mindre automatiskt när en
verksamhet registrerar sig hos kontrollmyndigheten, som då inte behöver spendera värdefull tid
på att riskklassa verksamheten. Detta skulle också möjliggöra att företagaren kan få information
om kostnader för kontrollen direkt vid anmälan. En förenklad riskklassningsmodell kan byggas in
i digitala tjänster för registrering eller förändring av verksamhet vilket har potentialen att minska
myndigheternas administration radikalt och minska tiden som företagare behöver vänta på
besked.

4

Varningar via det europeiska systemet för snabb varning (Rapid Alert System for Food and Feed)
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3.2 Avsaknad av legitimitet
Att kontroll uteblir är en av de främsta anledningarna till att systemet saknar legitimitet. Särskilt
när företagen har betalat för kontroll i förskott. Det skulle stärka förtroendet för kontrollsystemet
och myndigheterna om kontrollen skulle övergå till en obligatorisk efterhandsdebitering, en mer
accepterad betalningsform där uteblivna kontroller inte längre behöver belasta företagarna. Denna
fråga har utretts särskilt och Livsmedelsverket har begärt att Näringsdepartementet utreder en
sådan förändring.
Dagens modell är svår att förstå för lekmän och allmänhet. Det är mycket svårt att följa
poängsystemet och se hur det hela leder till kontroller och avgifter. Därför kommer också både
kontrollerna och avgifterna som en överraskning för många företagare. Ett förenklat system som
tydligare kopplar ihop företagarens verksamhet med kontroller och avgifter har mycket att vinna.
En kostnad som är förutsedd är mycket lättare för vem som helst att förhålla sig till. Kontrollen är
idag också ofta svår att förstå, särskilt för företag som omfattas av många regler. Det nya
systemet med lagstiftningsområden är ett bra sätt att kategorisera alla rättsakter som skulle kunna
kopplas till anläggningstyper och verksamheter. Det skulle bli en tydligare instruktion till
kontrollmyndigheterna vad som ska kontrolleras vid kontroll av olika anläggningar.
Speciallagstiftning som ofta kräver särskild kompetens för att utföras effektivt skulle kunna
utföras genom nationellt koordinerade kontrollkampanjer enligt den modell som används i
Danmark. Smörgårdsbordet av lagstiftning skulle då minska drastiskt för kontrollmyndigheterna
som kan fokusera på allmänna regler och utföra kontrollerna mer likvärdigt.
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Bidragande faktorer till problemet att systemet saknar legitimitet.
De flesta företag, särskilt mindre, önskar också att kontrollen kombineras med rådgivning i högre
utsträckning. 2014 tog Livsmedelsverket tillsammans med Tillväxtverket fram skriften
”Rådgivning inom livsmedelskontrollen” som på ett bra sätt förklarar hur kontroll och rådgivning
kan samverka. Ytterligare insatser i detta ämne bör genomföras så att kontroll och rådgivning kan
utföras på ett balanserat sätt som bidrar till säkra livsmedel till konsumenten.
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3.3 Varierande tillämpning av modellen
Riskklassningsmodellen är idag bara vägledande, och den är dessutom inte heller heltäckande
avseende de verksamheter som bedrivs idag och den kontroll som behöver göras. Det innebär att
lokala anpassningar kan och måste göras vilket i sig leder till en variation. Företagen uttrycker att
framtidens riskklassningsmodell behöver vara reglerad i föreskrift eller motsvarande för att bli
bindande vilket förhoppningsvis motverkar denna del av variationen som uppstår.

Olika kunskap hos användarna,
stor personalomsättning
inom livsmedelskontrollen

Otydlig
erfarenhetsmodul

Osäkra indata och
ojämna beräkningar
Varierande
tillämpning av
modellen
Svår modell att
förstå

Modell ger stort
behov av justeringar

Inbyggt i modellen att den
ska ge viss variation

Bidragande faktorer till problemet att modellen tillämpas med stor variation.
En riskklassning är beroende av olika parametrar i sina beräkningar, uppgifter från
verksamheterna som inte alltid är tydligt avgränsade eller lätta att ta fram. De förändras också
över tid vilket gör att resultatet varierar ytterligare. Exempel på detta är antalet portioner som
serveras eller antalet årsarbetskrafter som arbetar med livsmedel. Detta förändras över tid och kan
beräknas olika av olika kontrollmyndigheterna. Systemet blir mer lättanvänt om parametrarna
blev mer robusta genom att inte vara på samma detaljnivå som i dag eller om mer lättberäknade
uppgifter användes. I Finland baseras riskklassningen på antalet kvadratmeteryta som en butik
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har, till skillnad från antalet årsarbetskrafter som arbetar med livsmedel i Sverige.
Kvadratmeteryta är en mer statisk uppgift och mindre benägen att förändras.
Slutligen kan konstateras att kontrollmyndigheterna i många fall påverkas av en stor
personalomsättning. Detta påverkar alla myndigheter oavsett storlek, men konsekvenserna blir
större hos mindre myndigheter. En nyexaminerad inspektör som blir anställd i en mindre ort ofta
har svårare att avgöra vilka avvägningar som behöver göras när modellen ska tillämpas och
beräkningar ska ske. Modellens komplexitet bidrar i sig till varierad tillämpning härigenom. En
enklare lösning där få, eller helst inga beräkningar behöver göras, bidrar till mindre variation.

3.4 Omotiverade skillnader i avgifter
Avgifterna för kontroll av livsmedelsföretagare är baserade på riskklassningsmodellen. För
animalieanläggningar som ägnar sig åt slakt, styckning eller liknande tillkommer även avgifter
för bemanning och provtagning. Dessa beräknas separat och bemanningsavgiften är den största
kostnaden för denna typ av företag. Bemanningsavgifterna har utretts särskilt under 20175 och
denna rapport kommer därför inte att beröra ämnet ytterligare.
Avgifterna som tas ut för kontroll av livsmedelsföretagare är en kombination av
riskklassningsmodellen och en timtaxa. Bägge bidrar till variation i avgifterna. Variationen som
beror på riskklassning har beskrivits i föregående avsnitt. Variationen som beror på timtaxorna
beror främst på individuella skillnader mellan myndigheterna och olika sätt att beräkna taxan.

5

Livsmedelsverkets redovisning av regeringens uppdrag att se över avgiftssystemet för kontrollen på
slakterier och vilthanteringsanläggningar (regeringens dnr L2017/00614/DL)

23 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

Varierande
timtaxa

Varierande tillämpning av
modellen

Omotiverade skillnader
i avgifter

Lokala beslut och avsteg från
modellen

Bidragande faktorer till skillnader i avgifterna.
De individuella skillnaderna kan bero på geografiska förutsättningar vilket påverkar behovet av
resor i kontrollen. Kontroll i glesbygd har sämre förutsättningar att bedrivas effektivt än i tätort.
Andra skillnader i taxorna beror på de overhead-kostnader som varje myndighet har.
Myndigheter är olika konstruerade med olika typer av administrativt stöd i form av chefer,
administratörer, ekonomer, HR-personer eller jurister. Vissa myndigheter har ett mer utvecklat
internt stöd vilket frigör inspektörer att bedriva kontroll men bidrar till ökade kostnader för
myndigheten. Andra myndigheter har mindre internt stöd vilket leder till att administrativa
uppgifter ofta läggs på inspektörer som då får sämre förutsättningar att utföra kontroll, men
kostnaderna blir lägre. Detta är ofta fallet i mindre orter.
Taxorna beräknas i också olika i viss mån. SKL vägleder kommuner i hur taxan ska utformas,
men det är komplicerade beräkningar och kommuner är inte bundna till SKL:s vägledning. Det
leder återigen till lokala anpassningar där vissa kommuner inkluderar kostnader som andra
exkluderar ur taxorna, exempelvis kostnader för lokalhyra eller tillgång till bilpool i tjänsten.
För att minska variationen i avgiftsuttaget krävs det att variation både i tillämpning av
riskklassningsmodellen och i utformning av timtaxor minskar. Livsmedelsverket har emellertid
ingen rådighet över den kommunala timtaxeutformningen, men ett samarbete med SKL i syfte att
förenkla och förtydliga avgiftsutformning skulle vara ett sätt att minska variationen.
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Kontrollmyndigheternas timtaxor
Frekvens
Antal myndigheter
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Tabellen ovan visar spridningen i myndigheternas timtaxor mellan åren 2014-2016. Alltjämt är
spannet 700-1400 kr även om det är enstaka myndigheter. Majoriteten av myndigheterna har
taxor i storleken 900-1100 kr. Taxorna ökar över tiden men spannet är fortfarande lika stort.

4 Utvecklingen av riskklassningsmodeller i norden
De nordiska länderna har löpande dialog om hur livsmedelskontrollen kan utvecklas, och var det
finns gemensamma intressen att utveckla kontrollen tillsammans. Under 2017 har flera nordiska
länder sett över sina modeller för riskbaserad kontroll och det har varit ett bra tillfälle att utbyta
erfarenheter.
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har haft egna och lite olika riskklassningsmodeller
som underlag för kontrollen. De flesta länder har i någon omfattning sett över hur modellerna bör
utvecklas för att ta hänsyn till ny lagstiftning eller förändringar i livsmedelskedjan. Nya former
att bedriva verksamhet växer också fram, särskilt handel med livsmedel över internet (e-handel)
via appar eller sociala medier har varit svårt att hantera för de flesta länder.
Länderna utvecklas i två olika inriktningar:
1) Mer komplexa riskklassningsmodeller drivna av tillgång till detaljerad data, där olika
moment, faror, anläggningar eller andra faktorer tilldelas poäng som beräknas för att
generera skräddarsydda kontrollfrekvenser.
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2) Mindre komplicerade riskklassningsmodeller, som är överskådliga och mindre beroende
av data och systemstöd. Mindre skräddarsydda resultat, mer klassning av hela branscher.
Danmark och Norge utvecklas i den mer komplicerade riktningen. Sverige och Finland har behov
av att förenkla. Vilken utveckling som sker förefaller bero på tre faktorer


Om kontrollen är förstatligad och utförs av en organisation eller om den utförs av många
självstyrande lokala kontrollmyndigheter



Om kontrollen är avgifts- eller anslagsfinansierad



Om det finns nationella smileysystem

I Finland och Sverige behöver riskklassningsmodellerna fungera som tydliga instruktioner till
många mindre kontrollmyndigheter, vilket gör att de inte kan vara alltför komplicerade eller
kräva alltför mycket data eller systemstöd. Lokala kontrollmyndigheter i dessa länder är
självstyrande och använder olika sorters datasystem för att dokumentera och diarieföra kontroller.
Det saknas ett enhetligt tekniskt ”kontrollsystem” som hanterar all data. I Sverige saknas
dessutom ett nationellt anläggningsregister, vilket gör att alla uppgifter om anläggningar och
livsmedelsföretag är utspridda hos alla lokala kontrollmyndigheter. Det innebär att Sverige har
sämre tillgång till data som rör livsmedelsanläggningar än i andra länder.
I Finland har tillgången till data om livsmedelsanläggningar förbättras i och med smileysystemet
Oiva6. För att detta system ska fungera krävdes en nationell datastandard så att den centrala
myndigheten, Evira, kunde få tillgång till kvalitetssäkrad data om utförda kontroller på
anläggningar med uppdatering varje dygn. De lokala myndigheterna i Finland skickar data varje
dygn till en central punkt för publicering till allmänheten. De lokala systemen var tvungna att
anpassas till den standard som tagits fram av Evira. I Sverige har ingen sådan utveckling skett.
I Danmark och Norge har kontrollen förstatligats under tidigt 2000-tal, och i bägge länderna har
olika nationella Smileysystem utvecklats. Detta bidrar till att livsmedelskontrollen kan ha mer
komplicerade modeller, för bland annat riskklassning, då modellerna kan kompletteras med

6

https://www.oivahymy.fi/sv/
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tydliga interna instruktioner till den egna personalen. Myndigheten beslutar också om modeller
för hela kontrollen, det finns inga lokala beslut som påverkar tillämpningen av modellerna till
skillnad från Finland eller Sverige. Utvecklingen av smiley-system i Norge7 och Danmark8 har
medfört en utveckling av standardisering beträffande data som rör livsmedelskontroll och
anläggningar. De finns således tillgång till data av högre kvalitet än i Sverige, och den data hålls
uppdaterad varje dygn för att smileysystemet ska publicera aktuell information till allmänheten.
Sverige och Finland tar ut avgifter för den kontroll som utförs i högre utsträckning än Danmark
och Norge. I bägge dessa länder är den planerade kontrollen i detaljhandelsledet (butiker,
restauranger etcetera) helt anslagsfinansierad. Livsmedelsföretagen betalar endast för uppföljande
kontroller vid påvisade brister. Detta leder i sig till ytterligare pedagogiska utmaningar, som även
identifierats av Statskontoret, då företagaren måste förstå riskklassningsmodellen för att förstå
den avgift som ska betalas. Den situationen hamnar aldrig företag i Danmark eller Norge i. Det
ger att modellerna måste vara så pass enkla, att vilken företagare som helst har en rimlig chans att
förstå modellen och den avgift som faller ut. I Sverige är det sannolikt denna konflikt mellan
allmän begriplighet kontra vetenskaplig riskvärdering som är källan till mycket av de upplevda
problemen med modellen.

5 Förslag till reviderad riskklassningsmodell
5.1 Översynens målsättningar
Ett antal målsättningar har satts upp för översynen, baserat på den problembild som finns och de
förutsättningar uppdraget har. Justeringar ska medföra att den reviderade modellen:


Följer den relevanta lagstiftningen som reglerar hur offentlig livsmedelskontroll ska
planeras och genomföras. Den lagstiftning som i huvudsak avses är Europarlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och

7
8

http://matportalen.no/smilefjes
http://www.findsmiley.dk
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foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Även
känd som kontrollförordningen.


Är förenklad och mer lättbegriplig både för kontrollmyndigheterna och för
livsmedelsföretagen



Ökar förståelsen för kontrollen som myndigheterna utför



Skapar bättre förutsättningar för enhetlig tillämpning av kontrollmyndigheterna



Bättre bidrar till att nödvändig kontroll utförs

5.2 Utgångspunkter för riskklassning
Den befintliga riskklassningsmodellen baserar sig på en gedigen riskvärdering avseende
framförallt mikrobiologiska risker. Denna översyn utgår ifrån samma grund och inkluderar ingen
ny riskvärdering avseende denna del utan fokuserar på att komplettera den grund som redan är
lagd. Den befintliga modellen genererar ett antal riskpoäng beroende på typ av verksamhet och
den tillhörande mikrobiologisk risk. Dessa poäng summeras och omvandlas till kontrolltimmar
vilket är resultatet av modellen. Dessa kontrolltimmar behöver sedan omvandlas återigen till
konkreta kontroller, såsom inspektioner, revision eller provtagning, men denna uppgift är idag
överlämnad till varje enskild kontrollmyndighet. I syfte att öka en enhetlig tillämpning föreslås
att denna sista omvandling görs redan i modellen, och att den föregående ekvationen med poäng
avlägsnas ur modellen som istället fastställer kontrollfrekvensen fortsättningsvis. Det blir
därigenom lättare för företagen att förutsett konsekvenserna av modellen, och det blir lättare för
kontrollmyndigheternas personal att enhetligt tillämpa modellen för olika verksamheter.
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Principerna för gällande riskklassning är att den utgår från den potentiella risk som verksamheten
i en livsmedelsanläggning utgör, avseende risken för att verksamheten inte fungerar
tillfredsställande. Principen har valts eftersom riskpoängen då speglar de inneboende riskerna
med en anläggnings verksamhet. Denna princip bör bibehållas men vidgas till att omfatta hela
grupper av verksamheter och inte enbart enskilda verksamheter. Genom en sådan justering ökar
möjligheterna till likvärdig tillämpning inom livsmedelskontrollen, såväl som enhetlig
tillämpning i livsmedelskedjan då riskklassningen inom primärproduktionen utgår ifrån hela
branschers inneboende risk.9
Verksamheter kan givetvis ägna sig åt processer eller aktiviteter som inte nödvändigtvis kan
kopplas till den specifika typen, branschen eller kategori vilket gör att modellen behöver ta
hänsyn till sådana faktorer. Detta görs även idag, men inte på ett enhetligt sätt då varje
kontrollmyndighet står fri, utan vägledning, att själv justera kontrolltiden så att denna matchar
kontrollbehovet. Utan nationella kriterier för att bedöma detta, sker det idag väldigt olika mellan
myndigheter. Ett exempel är butiker som säljer kosttillskott, där vissa kommuner gör ett lokalt
tillägg i kontrolltid baserat på att denna kontroll kräver mer resurser medan andra kommuner inte
gör detta tillägg. Tillägget varierar dessutom mellan myndigheter.
En ny modell för riskklassning bör således utgå från följande riskfaktorer


Typ av verksamhet



Verksamhetens omfattning



Processer som är relevanta för kontrollen, men inte verksamhetsspecifika

5.3 Lagstiftningens krav
Den europeiska kontrollförordningen10 rymmer den legala grunden för en riskklassningsmodell
av livsmedelsföretagare. Enkelt uttryckt är detta grunden för planerad livsmedelskontroll, med
9

Vägledning - Klassning av livsmedelsföretag och foderföretag inom primär-produktionen, prioritering
och urval av kontrollobjekt 2017-02-23 (Livsmedelsverket, Jordbruksverket)
10
Artikel 3 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) Nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

29 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17
viss regelbundenhet, som tar hänsyn till företagarens efterlevnad samt annan information (i
praktiken konsumentklagomål och motsvarande).
Medlemsstaterna skall se till att riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta
som är lämpligt för att uppnå målen i förordningen, med hänsyn till följande
a) Klarlagda risker i samband med djur, foder eller livsmedel, foder- eller
livsmedelsföretag, användningen av foder, livsmedel eller processer, material,
substanser, aktiviteter eller verksamheter som kan påverka foder- eller
livsmedelssäkerheten, djurhälsa eller djurskydd.
b) Foder- eller livsmedelsföretagarens tidigare resultat i fråga om efterlevnad av fodereller livsmedelslagstiftningen eller av bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
c) Tillförlitligheten hos eventuella egna kontroller som redan blivit genomförda.
d) Information som kan tyda på bristande efterlevnad.
De inledande beaktandesatserna talar också om att ”kontrollfrekvensen bör stå i proportion till
risken”.
I den kommande kontrollförordningen har skrivningarna kring detta utökats och blivit mer
detaljerade. Bland annat så förtydligas det att kontrollen ska inkludera faktorer som kan vara
vilseledande för konsumenten. Det talas även om vikten att identifiera avsiktliga överträdelser av
bestämmelserna genom bedrägligt agerande, det som i dagligt tal kallas ”livsmedelsfusk”.
De kommande reglerna betonar också att det är den offentliga kontrollen som ska
riskklassificeras, med utgångspunkt av klarlagda risker förbundna med verksamheter, varor eller
processer. Varje medlemsland ska redogöra för ”riskklassificering av offentlig kontroll” i sin
fleråriga nationella kontrollplan. Det tidigare kriteriet gällde en ”riskindelning av de berörda
verksamheterna”.
Nedan följer en sammanfattning av kraven i den kommande kontrollförordningen, tillsammans
med hänvisning om hur kraven omhändertas i riskklassningsmodellen eller i kontrollens
utförande.
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Förordning 2017/625 om offentlig kontroll
De behöriga myndigheterna ska regelbundet och med lämplig
frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla aktörer
med hänsyn till följande:
a) Identifierade risker som är förbundna med
i.
djur och varor,
ii.
verksamheter som står under aktörernas
kontroll,
iii.
den plats där aktörerna bedriver sin
verksamhet,
iv.
användning av produkter, processer, material
eller ämnen som kan inverka på livsmedels
säkerhet, integritet och hälsosamhet eller
inverka på fodersäkerhet, djurhälsa,
djurskydd och växtskydd eller som, när det
gäller genetiskt modifierade organismer och
växtskyddsmedel, även kan ha en negativ
inverkan på miljön.
b) Uppgifter som tyder på att konsumenterna sannolikt
vilseleds, särskilt i fråga om livsmedels art, identitet,
egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet,
ursprungsland eller härkomstplats, framställningseller produktionsmetod.

Omhändertas genom

Normal kontrollfrekvens för
verksamhetstyp (baserad på gällande
riskvärdering)

Inkluderas i justerad värdering av
kontrollfrekvens för verksamhetstyp

Aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll som
de varit föremål för och deras efterlevnad

Möjlighet till reducerad
kontrollfrekvens för enskilda
företagare

d) Tillförlitligheten hos och resultatet av de
egenkontroller som aktörerna utfört, eller som tredje
part utfört på deras begäran, inklusive privata
kvalitetssäkringssystem där så är lämpligt

Möjlighet till reducerad
kontrollfrekvens för enskilda
företagare

c)

e)

Information som skulle kunna tyda på bristande
efterlevnad

De behöriga myndigheterna ska utföra offentliga kontroller
regelbundet och med lämplig riskbaserad frekvens för att
identifiera eventuella avsiktliga överträdelser/../ som begåtts
genom bedrägligt eller vilseledande agerande.

Händelsestyrd kontroll som kan
initieras av exempelvis RASFF eller
konsumentklagomål. Skall ingå i
kontrollmyndigheters planering och
behovsutredning.

Ökad kontrollfrekvens i grossist- och
distributionsledet samt ökat fokus på
spårbarhet i hela kontrollkedjan
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5.4 Om kontrollfrekvens
I Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll regleras detaljerade krav på
kontrollmyndigheternas planering och uppföljning. Varje kontrollmyndighet ska fastställa en
flerårig plan där det bland annat ska framgå hur myndigheterna bedömer verksamheterna baseras
på kriterierna i artikel 3.1 i kontrollförordningen. Enkelt uttryckt ska myndigheterna alltså fastslå
en plan för regelbunden riskbaserad kontroll. Bedömningen de har att göra är att avgöra vad som
är lämpligt avseende regelbundenheten (”så ofta som är lämpligt”). Det är i detta moment som de
kontrolltimmar som riskklassningsmodellen genererat ska omsättas i praktiken, till lämplig
kontrollfrekvens.
Detta tillämpas mycket olika av kontrollmyndigheterna. Somliga har olika frekvenser för olika
branscher medan andra har generiska modeller för alla sorters branscher och kontroller. Vissa
kontrollmyndigheter skiljer inte på branscher men på kontrollmetod där exempelvis en inspektion
kräver X kontrolltimmar medan en revision kräver Y kontrolltimmar. Eftersom
kontrollmetoderna ofta går in i varandra genom att flera metoder kan behöva användas vid ett och
samma kontrolltillfälle, är den senare modellen något mer ovanlig än andra.

5.5 Kontrollens tidsåtgång
Den kontrolltid som modellen ger idag behöver fyllas med innehåll och konkretiseras. Att 70
riskpoäng ger 10 kontrolltimmar är baserat på ett uppskattat behov. Sedan dagens modell togs
fram har mycket hänt inom livsmedelssektorn och kontrollen. Nya typer av ärenden, kontroller
och trender har vuxit fram.
Hur mycket tid en kontroll kräver beror på flera faktorer. Val av kontrollmetod, typ av
verksamhet, vilken lagstiftning som ska kontrolleras och kontrollens syfte än några av saker som
påverkar. Den erfarenhet som finns hos fler av landets större kontrollmyndigheter (som utför
minst 1000 kontroller årligen), säger att 3,5-5,0 timmar åtgår för att utföra ”normala” planerade
kontroller, lite beroende på hur omfattande kontrollen är. I många fall handlar det om kontroll av
hygienska omständigheter genom inspektion och/eller provtagning. I denna tid ryms
förberedelser och rapportskrivning, det vill säga kontrollens tidsåtgång är inte enbart besök på
plats i verksamheten.
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Vissa verksamheter är bättre lämpade för längre eller kortare kontroller. Exempelvis vid revision
av huvudkontor eller grossister kräver kontrollen längre tid vid genomförande, men också mer tid
för förberedelser.

5.6 Kontrolltidens innehåll
I kontrolltiden ingår fler moment än den tiden som spenderas vid en anläggning eller vid
kontrollen av en anläggning. Detta är ett av skälen till varför begreppet ”kontrolltid” bidragit till
att skapa felaktiga förväntningar hos företag som är exponerade för kontroll, och fått förklarat att
de betalar för kontrolltid. Själva begreppet i sig är missvisande eftersom det inkluderar mer än
tiden vid verksamheten.
De moment som ingår i den totala kontrolltiden är


Planering av den enskilda kontrollen (kan bestå av genomgång av tidigare kontroller,
urval av lagstiftningsområden och motsvarande)



Operativ kontroll på plats i verksamheten, eller där så är lämpligt, kontroll av produkt på
annan plats än i verksamheten. Detta är den tid som företagen oftast uppfattar som
kontrolltid.



Allmän rådgivning baserad på den kontrollen som utförts (att besvara
företagarrepresentantens frågor om vart de kan vända sig för stöd, vad som händer
härnäst, upplysning om relevanta regler etcetera).



Utarbetande av rapport efter kontroll

Den operativa kontrolltiden som spenderas i verksamheten, är således bara en del av den totala
kontrolltiden som företagaren betalar för och som behöver planeras in. Det saknas vägledning om
hur tiden ska fördelas, men ett rimligt spann kan vara att 50-75% av den totala tiden spenderas
operativt vid kontroll där 50% är en lägstanivå. Detta beror på kontrollens art och karaktär, men
också på myndigheternas administrativa effektivitet där för- och efterarbete kan vara
tidskrävande moment. Särskilt rapportskrivande kräver ofta en hel del tid av kontrollmyndigheten
så det ställs höga krav på formalia och klarspråk, ofta granskning av kollegor för kvalitetssäkring
och liknande.
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5.7 Om riskklasser
Den nuvarande modellen ger 8 olika riskklasser beroende på antalet kontrolltimmar.
Kontrollmyndigheterna ges idag ingen vägledning om hur den tid som modellen ger ska
omvandlas till faktiska kontroller.
Nuvarande riskklasser och tillhörande tid
Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
8

Riskpoäng
>100
90
80
70
60-65
55
35-50
<40

Riskmodulens tid
26
20
14
10
6
4
2
1

Tabell 1. Beskrivning av nu gällande riskklasser, riskpoäng och tid

Utfallet av modellen är tid som ska omvandlas till kontroller. Att den poäng som satts beroende
på olika moment som kan ingå i en verksamhet framgår av modellen bidrar till dess komplexitet
och behöver inte framgå, utan kan istället bakas in i de olika riskklasserna.
I den finska riskklassningsmodellen används en riskklass 0 för verksamheter som förknippas med
mycket låga risker, och där begränsad mängd av lagstiftningen är tillämplig vilket sammantaget
ger ett mycket lågt kontrollbehov. Förslagsvis återanvänds denna princip även i den svenska
modellen fortsättningsvis i syfte att frigöra kontrollens resurser till verksamheter med större
kontrollbehov och större risker.
Förslagsvis införs en motsvarande ”riskklass 0” för verksamheter med mycket låg risk och med
mycket lågt behov av regelbunden kontroll. Frekvensen bör sättas till 5 år eller vid behov såsom
inkomna klagomål från konsument, larm via systemet för snabb varning (RASFF) eller
motsvarande. De verksamheter som omfattas av detta kan vara försäljning av livsmedel på apotek
(kontrollen utförs mest effektiv på apotekskedjornas huvudkontor), kiosker som enbart säljer
godis, läsk och förpackad glass, enkel pausservering vid teatrar eller småskalig försäljning av
livsmedel vid gym, inredningsbutiker eller liknande verksamhet. Dessa typer av verksamheter
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finns det många av men alla är förknippade med mycket låga risker och den offentliga
kontrollens resurser i form av tid är bättre spenderad på verksamheter med högre risk.

Riskklass

Grundläggande
kontrollfrekvens
(Kontroller/år)

Timmar per kontroll
(kan variera beroende
på bransch)

Sammanlagd årlig
kontrolltid (nuvarande
tid inom parentes)

Riskklass 0

Vid behov

2-3

-

Riskklass 1

1/3

2

0,7 (1)

Riskklass 2

1/2

4

2 (2)

Riskklass 3

1/1

4

4 (4)

Riskklass 4

3/2

4

6 (6)

Riskklass 5

2/1

4

8 (10)

Riskklass 6

3/1

4

12 (14)

Riskklass 7

4/1

5

20 (20)

Riskklass 8

5/1

6

30 (26)

Tabell 2. Beskrivning av förslag till kontrollfrekvens och tidsåtgång per kontroll

5.8 Branschvis riskklassning
Den nuvarande riskklassningsmodellen beräknar riskerna per individuell anläggning. Ett av
problemen som identifierats av Statskontoret är den varierande tillämpningen av modellen mellan
kontrollmyndigheterna. Det beror också på att verksamheterna är olika varandra och den
individuella beräkningen av riskpoäng bidrar till ett individuellt utfall.
I andra modeller, exempelvis riskklassningsmodellen för primärproducenter eller den finska
modellen för riskklassning av livsmedelsanläggningar, talar man om branscher och inneboende
risker som alla verksamheter i hela branschen i regel förknippas med. Hela branschen riskklassas
på samma premisser således, och systemet bygger på att se till vad som förenar verksamheterna
istället för att ge ett utfall som bygger på skillnader mellan verksamhet.
Ett sådant system kan uppfattas som trubbigt, i motsats till att ett individuellt system med poäng
per anläggningar sker ger sken av precision. Ambitionen att vara exakt är emellertid kostsam i
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termer av att det kräver stora resurser när alla landets kontrollmyndigheter ska individuellt
utvärdera varje livsmedelsverksam, och göra om beräkningen årligen eller vid varje förändring av
verksamheten (vilket sker ofta). Det skapar också stora problem med att tillämpningen inte blir
likvärdig, så som nämnts tidigare.
Genom att riskklassa hela branscher uppnås flera positiva effekter, de tre främsta är att:


Samtliga verksamheter i samma bransch riskklassas på samma sätt. Individuella
justeringar kan givetvis behöva göras, men de bör då göras enligt samma givna
parametrar. Förslagsvis kompletteras den nya modellen med en ”tilläggsmodul” för
likvärdiga justeringar av kontrollfrekvensen.



Värdefulla resurser hos kontrollmyndigheterna, ofta kontrollpersonal, frigörs.
Myndigheter behöver inte lägga tid på att administrera beräkningsmodeller eller
handlägga tidskrävande riskklassningsärenden. Resurserna kan istället läggas på
operativa kontroller vilket leder till en mer effektiv kontroll. Projektet Serverat beräknade
att ca 4 500 restauranger nyetablerades varje år. Registreringen av en
livsmedelsverksamhet, där riskklassningen ingår, beräknas ta ca en timme per
verksamhet. Den genomsnittliga timtaxan är cirka 1000 kr/timme vilket ger att bara
registrering och risklassningar av landets nyetablerade restauranger kostar 4,5 mkr
årligen. Restauranger är visserligen en bransch där omsättningen av företag sannolikt är
högre än andra branscher, men de utgör ca 30-40% av alla livsmedelsverksamheter och
kostnaden och resurserna som krävs för att administrativ handläggning av nyetableringar
är sannolikt avsevärt högre än 4,5 mkr årligen. Det finns stora samhällsekonomiska
vinster att göra genom att förenkla processer som registrering och riskklassning.



Risken för skillnader i tolkningar mellan kontrollmyndigheter minskar och
riskklassningen blir mer likvärdig vilket i slutändan gynnar konkurrensvillkoren för
företag.
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5.9 Storlekens inverkan på risk
Principen att en större verksamhet med fler portioner, större antal årsarbetskrafter eller större
produktion ska bedömas ge en högre risk än mindre verksamheter är vedertagen och tillämpas i
de flesta modeller i andra medlemsstarer. Större verksamheter som sätter livsmedel på marknaden
innebär att fler konsumenter tar del av livsmedlen och därav ökar risken. Bedömningen av
storlekens inverkan på riskklassning bygger på att företagen inkommer med uppgifter som kan
förändras över tid, som exempelvis antalet portioner som serveras eller mängden livsmedel som
produceras.
När det gäller storleksklasser i detaljhandelsledet är det faktorerna konsumenter/portioner per dag
som används i verksamheter som serverar mat, och antal sysselsatta årsarbetskrafter som används
i butiker för att avgöra storleken.
De storleksklasser som används i den nuvarande modellen upplevs vara för många, och de saknar
ibland praktisk relevans. Kontrollbehovet hos ett företag påverkas mer av antalet ingående
processer, än storleken på verksamheten. Det är inte betydelselöst hur omfattande en verksamhet
är, men betydelsen kan i många fall tonas ner från dagens modell som rymmer 7 storleksklasser.
Exempel på praktiskt irrelevanta storleksklasser är portioner per dag, där det finns klasser för
uppemot 250 000 portioner per dag. Det motsvarar nästan folkmängden i Malmö kommun och
det existerar inga verksamheter som serverar livsmedel i den omfattningen, per dag. Även
storleksklasserna för butiker bedöms vara alltför detaljerade för att ha praktiskt betydelse för
kontrollen.
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Konsumenter/portioner per dag

Antal sysselsatta
(årsarbetskrafter)

> 250 000

-

> 25 000 – 250 000

> 30

> 2 500 – 25 000

>10 – 30

> 250 – 2 500

>3 – 10

e) Mycket liten (I)

> 80 – 250

>2 – 3

f) Mycket liten (II)

> 25 – 80

>1 – 2

≤ 25

≤1

Storlek
a) Mycket stor
b) Stor
c) Mellan
d) Liten

g) Ytterst liten

Tabell 3. Beskrivning av gällande storleksklasser i detaljhandeln

När det gäller detaljhandelsledet och butiker föreslås antalet storleksklasser minskas till tre nivåer
vilket överensstämmer med den modell som Finland tillämpar. Det är viktigare att separera
verkligt små och verkligt stora verksamheter från övriga verksamheter. I fallet med butiker och
årsarbetskrafter kan det måttet som Svensk Dagligvaruhandel använder för att separera butiker av
olika storlekar användas eftersom det är ett mer etablerat mått inom branschen och således lättare
att återanvända och förstå för företagare.
Storlek
Storleksklass 1 (Liten)
Storleksklass 2 (Medel)
Storleksklass 3 (Stor)

Portioner per dag
<25
25-250
>250

Antal sysselsatta
(årsarbetskrafter)
<15
15-35
>35

Tabell 4. Beskrivning av förslag till nya storleksklasser inom detaljhandel

Denna typ av mått innebär också att verksamheter i detaljhandelsledet kan starta smått och växa
sig större, eller minska i omfattning, utan att innebär en administrativ process där företagaren ska
meddela myndigheterna aktuella mängder eller antal anställda på en väldigt detaljerad skala.
Detta i sig torde minska behovet av administration hos både företag och myndighet eftersom det
tillåter en verksamhet att fluktuera i omfattning utan att kontrollbehovet förändras. Fokus bör
istället ligga på verksamhetens innehåll och komplexitet i termer av antal ingående processer,
som har mycket större påverkan på kontrollen.
När det gäller storleksklasser i tillverkningsledet används måttet ”ton utgående produkt av
animaler, vegetabilier och sammansatta livsmedel per år”, och för mjölkproduktanläggningar

38 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

används ”ton mottagen mjölk per år”. Dessa storleksklasser bedöms i högre utsträckning vara
relevanta och av betydelse för kontrollen och kan därför behållas.
Storlek

Ton utgående produkt av animalier,
vegetabilier och sammansatta
livsmedel per år.

Ton mottagen mjölk per år

a) Mycket stor

> 10 000

> 100 000

b) Stor

> 1 000 - 10 000

> 10 000 - 100 000

c) Mellan

> 100 - 1 000

> 1 000 - 10 000

d) Liten

> 10 - 100

> 100 - 1 000

e) Mycket liten (I)

> 3 - 10

> 30 - 100

f) Mycket liten (II)

>1-3

> 10 - 30

g) Ytterst liten

≤1

≤ 10

Tabell 5. Beskrivning av storleksklasser i tillverkningsledet

5.10 Kontrollens omfattning
Livsmedelslagstiftningen är omfattande. Uppskattningsvis utgörs hela paketet av mellan 250-300
olika rättsakter. Områdets regler är i stor utsträckning harmoniserade inom EU. Regelverket
utgörs av EU-direktiv eller förordningar samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.
Sedan 2006 har kontrollen använt ett koncept kallat ”kontrollområden” där lagstiftningens olika
regler har delats in i kategorier, en slags tematisk indelning av de kontroller som har varit
vanligast. Detta koncept har utvecklats vidare eftersom lagstiftningen har vuxit i omfattning och
delvis förändrats i sitt innehåll under det decennium där kontrollområdena har använts. Från och
med 2018 avvecklas ”kontrollområden” och ersätts av ”lagstiftningsområden” som bättre speglar
det regelverk som gäller.
Bland annat så har regelverket kring livsmedelsinformation vuxit, det vill säga märkning,
presentation eller reklam om livsmedel. Närings- och hälsopåståenden är ett konkret exempel på
nya regler som kräver ny kompetens hos myndigheterna. Handelsregler förändras ständigt och
även dessa har utökats, bland annat med regler om groddar från tredje land där utökade kontroller
ska göras eller import av mandlar från USA där lättnader i kontrollen ska göras. Nya
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livsmedelssegment som snabbt utvecklats har fått stort fokus, exempelvis kosttillskott vars
marknad ökar snabbt. Nya trender i samhället påverkar livsmedelskontrollen, det tydligaste
exemplet är sannolikt ”livsmedelsfusket” och de livsmedelsskandaler som avslöjats på senare år.
Nya marknader har utvecklats, den virtuella e-handeln med livsmedel växer lavinartat.
Det är inte bara de regler som företagen ska efterleva som har utökats. Även kraven på
kontrollmyndigheternas egen verksamhet har ökat. Idag finns det tydligare regler än tidigare om
myndigheternas skyldigheter att planera och följa upp sin verksamhet. Även medlemsstaternas
förmåga att följa upp kontrollsystemet utvecklas och kraven ökar. Det är därför allt viktigare för
alla medlemsstater att utveckla robusta system för kontrollen, system som gör det möjligt att
planera, utföra, följa upp och rapportera livsmedelskontroll.
Ett av problemen med den nuvarande riskklassningsmodellen är att den inte hänger ihop med den
faktiska kontrollen. En anläggning som får en hög riskpoäng och mycket kontrolltid med
anledning av mikrobiologiska risker i praktiken kontrolleras avseende kemiska risker och
livsmedelsinformation, som inte berör mikrobiologiska risker eller kontroll av spårbarheten på
deras produkter. Det bidrar till att systemet upplevs ologiskt.
Anledningen till modellens avgränsningar idag är att ”den dominerande orsaken till akuta
(negativa) hälsoeffekter är mikrobiologiska faror och dessa är möjliga att relatera till specifika
livsmedelsanläggningars verksamhet” något som anges i den nuvarande vägledningen om
riskklassning11. Där uttrycks också att ”detta hindrar inte att kontrolltid används till kontroll av
kemiska och fysikaliska faror eftersom även dessa faror ingår i myndigheternas kontrollansvar.”
Konsekvensen av detta förhållandevis otydliga budskap blir att myndigheterna visserligen ska
riskklassa en anläggning utifrån mikrobiologiska risker men att den kontrolltid som genereras kan
användas till kontroll av vilka risker som helst.
Befintlig modell beskriver till viss del sambandet mellan kontrollbehov och kontrollavgifter.
Behovet uttrycks enbart i kontrolltimmar enligt en tabell där poäng motsvarar timmar. På grund

11

Kapitel 9 – Kemiska och fysikaliska risker. Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid.
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av modellens konstruktion och de omfattande skrivningarna om kopplingen mellan riskklassning
och avgifter bidrar modellen effektivt till ett riskbaserat avgiftsuttag mer än till riskbaserad
kontroll.
Systemets alla delar behöver hänga ihop. Idag finns flera styrande verktyg som påverkar
kontrollen, dels den uppdaterade modellen för anläggningstypning och de nya
lagstiftningsområdena, men också de operativa mål med vilka livsmedelskontrollens nationella
inriktning anges.. Om en viss typ av verksamhet förknippas med specifika faror och risker som
behöver riskhanteras, bland annat i form av kontroller, är det rimligt att kontrollerna också
speglar verksamhetens risker. En av kontrollens grundvärderingar är att den ska vara effektiv, det
vill säga ha en viss effekt (jmf. eng. effectiveness). I detta begrepp ingår att kontrollen ska utföras
på ett sätt och på en plats där den gör nytta och ger effekt.
Somliga rättsakter och regler är i princip allmängiltiga för all sorts livsmedelsverksamhet. Dessa
delar bör utgöra en grundplåt för all kontroll, en bas för annan kontroll att bygga vidare på. Det
kan handla om allmänna hygienregler för livsmedelshanterande verksamheter, allmänna
märkningsregler för verksamheter som utformar märkning av livsmedel eller allmänna
spårbarhetsregler för handel av livsmedels mellan företag. Om dessa grundläggande allmänna
regler inte blir kontrollerade så ökar givetvis riskerna för konsumenterna, risken att bli sjuk av
mat och risken för att bli lurad. I syfte att öka likvärdigheter och säkra kontrollens effektivitet bör
det fastslås vad som ska ingå i ”baskontroll” av olika livsmedelsverksamheter. Det förtydligar
förväntningarna på kontrollmyndigheterna som därifrån har en tydligare instruktion om vad
kontrollen ska innehålla.
Det är omöjligt att nyckla ut alla regler på alla typer av anläggningar. Men det finns många
gemensamma nämnare i form av allmänna regler och det finns gott om erfarenheter att summera
till ett enhetligt koncept. Det skulle också skapa tydlighet gentemot företagare, särskilt nya
företagare, om vilka regler de förväntas känna till och ska leva upp till. När kontrollen av deras
verksamhet väl sker har de bättre möjligheter att vara förberedd och införstådda i kraven som
ställs.
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Utöver ”baskontroll” på varje anläggning kan olika former av särskild lagstiftning vara relevant.
Det kan vara särskilda regler för viss märkning, exempelvis ska barnmat vara märkt på ett särskilt
sätt utöver allmänna regler. Om en verksamhet använder eller tillverkar tillsatser gäller särskilda
renhetskriterier. Om en butik säljer livsmedel klassade som novel food gäller särskilda
användningsvillkor. Dessa former av särskilda regler som kräver särskilda kontroller bör
samordnas nationellt för att utföras effektivt. Detta eftersom de ofta kräver specialkompetens som
inte alltid finns, både hos myndigheterna och hos företagen. Om kontrollen av särskilda områden,
speciallagstiftning som berör få anläggningar eller som ställer stora krav på särskild kompetens,
ska utföras effektivt behöver den utföras på ett annat sätt än idag där varje kontrollmyndighet
själv planerar och genomför dessa kontroller i bästa fall. I sämsta fall utförs inte denna form av
kontroll eftersom det bara rör ett fåtal anläggningar eller så saknas kompetensen.

5.11 Baskontroll
5.11.1 Bakgrund
Baskontrollen bör inrymma allmänna och grundläggande regler där riskvärderingen är inbyggd i
reglernas utformning, och som kontrolleras ofta och regelbundet på det flesta anläggningstyper.
Speciallagstiftning bör inte ingå i baskontroll utan kontrolleras genom särskild kontroll som berör
färre anläggningar, sker mindre frekvent eller som kräver stort mått av specialkompetens och
därför bör samordnas mellan flera myndigheter.
5.11.2 Baskontrollens syfte
Baskontroll syftar till att på ett likvärdigt sätt utföra livsmedelskontroll som bidrar till:
1. Att grundläggande krav uppfylls av alla livsmedelsföretagare
2. Att det finns information om livsmedel som inte är vilseledande genom fungerande
spårbarhetssystem
3. Att det inte finns akuta mikrobiologiska risker med livsmedlen
4. Att det inte finns oacceptabla kemiska risker med livsmedlen
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Kampanjkontroll
•
•
•

Nationellt koordinerade kontrollkampanjer
Riktade kontroller mot lagstiftning som behöver
fokus
Kan vara kontroll av nya trender eller lagstiftning

Särskild kontroll
•
•
•

Kontroll av speciallagstiftning
Kontroll av Riskklass 0-anläggningar
Riktade kontroller mot anläggningar som
behöver fokus

Baskontroll
•
•

Grundläggande kontroller enligt fastställd
frekvens
Kontroll av allmänna krav på hygien,
information, spårbarhet eller administrativa krav

Den minsta gememsamma nämnaren för alla verksamheter i livsmedelskedjan är kraven på
spårbarhet. Allmänna spårbarhetsregler bör därför ingår i baskontrollen i syfte att säkerställa
fungerande spårbarhetssystem hos alla livsmedelsföretagare.
Grundläggande hygienkrav är relevanta på de flesta livsmedelsföretag, utöver de som inte har
fysisk hantering av livsmedel. Många mikrobiologiska risker minimeras genom goda hygieniska
grundförutsättningar, exempelvis kylkedjan och goda förvaringstemperaturer, tillräcklig
rengöring och rutiner som minskar risken för korskontamination.
Allmänna krav om livsmedelsinformation är relevanta för många livsmedelsföretag. Även om de
som utformar livsmedelsinformationen bär störst ansvar, är det viktigt att informationskedjan inte
bryts vilket gör att alla som utbyter information om livsmedel har ett ansvar vilket bör
kontrolleras regelbundet och ingå i baskontrollen.
Figur 1. Förslag till modell för utförande av kontroll på olika nivåer och med olika regelbundenhet

Om inte dessa grundläggande kriterier är uppfyllda, är det oftast ett större problem än om inte
speciallagstiftning är uppfylld vilket ger att baskontrollen bör vara prioriterad hos samtliga
verksamheter. Riskklassningen för en anläggningstyp bör därför specificera hur stor andel av
kontrollen som ska utgöras av baskontroll.
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I tidigare led, vid tillverkning av livsmedel, är ett större antal faror och risker styrda av
speciallagstiftning, vilket ger att baskontrollen kan utgöra en mindre del av kontrollen i detta led.
I senare led i livsmedelskedjan, i detaljhandeln, styrs faror och risker i större utsträckning av
allmänna regler och därför bör baskontrollen utgöra större andel av kontrollen i detta led.
Om baskontrollen ges ett tydligt innehåll blir det också en tydligare bekräftelse till företagen att
de lever upp till lagstiftningens krav. Kontrollen blir också lättare att förutse för företagarna, och
det ger en mer samlad bild av vad de kan förvänta sig av kontrollen som utförs.
Det ger ytterligare ett verktyg för styrning av livsmedelskontrollen, då det ger en tydligare
instruktion från Livsmedelsverket till kontrollmyndigheterna om vad det är som ska kontrolleras.
De lagstiftningsområden som inte inkluderas i baskontrollen för vissa anläggningstyper, ska inte
heller kontrolleras i den löpande kontrollen men kan givetvis kontrolleras på förekommen
anledning av myndigheten inom ramen för exempelvis kontrollkampanjer. Men dessa sker
samordnat över stora delar av landet, vilket ger att även kontroll av speciallagstiftning utföras
samlat och mer enhetligt. Den enskilda företagaren minskar risken av utsättas för kontroll av
udda specialregler utan att andra företagare kontrolleras för samma sak under samma period.
Förhoppningsvis minskar detta upplevelsen av att kontrollen är ojämn och spretig.
Vid nationella, eller regionala, kontrollkampanjer av speciallagstiftning är det också fullt möjligt
att involvera branschorganisationer eller infomera företagare om att kontroller har ett särskilt
fokus utöver det allmänna, vilket ger företagare bättre förutsättningar att se över sin verksamhet
och förbereda sig så att de uppfyller lagstiftningens krav. Exempelvis skulle speciallagstiftning
om hälsopåståenden mer effektivt kunna utföras i samordnade kampanjer där företagare inom en
viss bransch fick informationen att hälsopåståenden skulle granskas särskilt. Detta ger en signal
till alla företagare om att se över de hälsopåståenden som förekommer på deras produkter och
rätta till eventuella brister innan kontrollen utförs. Då minskar risken för sanktioner vid
kontrollen och konsumenterna får rätt märkta livsmedel. Kontrollens resurser kan då ägnas till att
fånga upp de företagare som är mindre benägna att självmant följa reglerna.
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5.11.3 Om lagstiftningsområden och baskontroll
Vissa lagstiftningsområden är sannolikt mer relevanta för vissa typer av anläggningar än andra. I
syfte att ge kontrollmyndigheter och företagare en gemensam och tydlig bild av prioriterade
områden bör därför ett antal områden pekas ut som prioriterade för viss typ av anläggning eller
verksamhet..
Begreppet Baskontroll är redan använt i Danmark med god framgång. Det bidrar till tydlighet och
likvärdighet i kontrollen. Varje år genomför ca 50 000 inspektioner av livsmedelsföretag i
Danmark, varav närmare 40 000 av dessa är baskontroller. Övriga är riktade kontroller mot typer
av anläggningar som kräver större fokus, eller kontrollkampanjer mot typer av lagstiftning som
kräver större fokus och vars innehåll varierar mellan åren.
Baserad på erfarenheterna från Danmark och syftet med baskontrollen är det rimligt att
baskontrollen utgör majoriteten av kontrollerna som sker i detaljhandelsledet. Detta bidrar
tydlighet, effektivitet och förutsägbarhet vilket i slutändan gynnar konsumenten. I tidigare led
finns det större anledning till att kontrollen måste situationsanpassas, då faror och risker i högre
grad styrs av speciallagstiftning. Men baskontrollen bör trots detta utgöra en betydande del av
den utförda kontrollen i syfte att säkerställa att grundläggande krav är uppfyllda och
verksamheternas system för livsmedelssäkerhet, information och spårbarhet fungerar. Hälften av
kontrollerna bör vara miniminivå för baskontroll i tillverkningsledet.
Typ av verksamhet
Huvudkontor

Lagstiftningsområden
B01 - Allmänna krav och skyldigheter
B02 - Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation
B03 - Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration
J01 - Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

Partihandel

B01 - Allmänna krav och skyldigheter
H01 - Allmänna bestämmelser om spårbarhet
H02 - Specificerade spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt
ursprung
B01 - Allmänna krav och skyldigheter
H01 - Allmänna bestämmelser om spårbarhet
J06 - Bekämpning av skadedjur
J08 - Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av
temperaturkriterier

Fristående transport & lager
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Tillverkning av livsmedel
(vegetabilier & sammansatta
livsmedel)

Tillverkning av livsmedel
(animalier)

Butik

Serveringar

Skola & Omsorg

Dricksvatten

J01 - Allmänna krav på livsmedelssäkerhet
J02 - Utformning och underhåll av lokaler och utrustning
J03 - Hygien före, under och efter processen
J04 - Personlig hygien
J05 - Utbildning i hygien och arbetsmetoder
J06 - Bekämpning av skadedjur
J08 - Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av
temperaturkriterier
J09 - Material i kontakt med livsmedel (FCM)
K01 - Faroanalys och kritiska styrpunkter
K06 - Allergena kriterier
K01 - Faroanalys och kritiska styrpunkter
K02 - Mikrobiologiska kriterier för livsmedel
K03 - Läkemedelsrester
H04 - Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung
H10 - Identifiering av djur och uppgifter från jordbruksanläggningen
(FCI) vid slakt
H11 - Ursprungsmärkning av nötkött
B01 - Allmänna krav och skyldigheter
H01 - Allmänna bestämmelser om spårbarhet
H03 - Angivande av ursprungsland eller härkomstplats för visst kött
H11 - Ursprungsmärkning av nötkött
B05 - Övrig livsmedelsinformation
H01 - Allmänna bestämmelser om spårbarhet
J01 - Allmänna krav på livsmedelssäkerhet
J02 - Utformning och underhåll av lokaler och utrustning
J03 - Hygien före, under och efter processen
J04 - Personlig hygien
J05 - Utbildning i hygien och arbetsmetoder
J06 - Bekämpning av skadedjur
J08 - Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av
temperaturkriterier
J01 - Allmänna krav på livsmedelssäkerhet
J02 - Utformning och underhåll av lokaler och utrustning
J03 - Hygien före, under och efter processen
J04 - Personlig hygien
J05 - Utbildning i hygien och arbetsmetoder
J06 - Bekämpning av skadedjur
J08 - Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av
temperaturkriterier
J09 - Material i kontakt med livsmedel (FCM)
K06 - Allergena kriterier
N01 - Anmälan om betydande ändringar
N02 - Allmänna hygienregler
N03 - Faroanalys
N04 - Kritiska styrpunkter
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N05 - Råvatten
N06 - Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
N07 - Larm
N08 – Distributionsanläggningar
N09 - Kvalitetskrav
N10 - Regelbundna undersökningar
N11 - Utredning vid problem
N12 - Åtgärder vid problem
N13 - Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter
N14 - Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar
N15 - Övrigt
Tabell 6. Exempel över lagstiftningsområden som är relevanta för olika branscher

5.12 Reducerad kontroll och erfarenhetsklass – nuvarande modell
Enligt artikel 3 b i kontrollförordningen (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll ska
myndigheterna ta hänsyn till livsmedelsföretagarnas tidigare resultat i fråga om efterlevnad vid
offentlig kontroll.
I dagens riskklassningsmodell finns tre erfarenhetsklasser A, B och C. En nystartad anläggning
placeras i klass B (normalläge) till dess att myndigheten har fått erfarenhet av hur väl
livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.
För att anläggningar ska placeras i erfarenhetsklass A bedömer myndigheten att anläggningen har
så bra förfaranden för att producera säkra livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan
halveras i förhållande till normalläge B.
Erfarenhetsklass C ger förstärkt kontroll i förhållande till normalläge. Anläggningar placeras i
denna klass då myndigheten bedömer att de har så stora brister i sina förfaranden för att
producera säkra livsmedel att de behöver kontrolleras mer frekvent, varför kontrolltiden ökas
med 50 % jämfört med tiden i klass B. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av mycket
allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion utfärdats
kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar därför på den
anläggningen.
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Kontrollmyndigheten ska varje år ta hänsyn till om ny erfarenhet finns från kontrollen och
därefter placera anläggningen i en lämplig erfarenhetsklass. Ändrad erfarenhetsklass innebär en
förändring i tilldelad kontrolltid och därmed också av avgiften.
Erfarenhetsmodulen är en av de mer kritiserade delarna i dagens modell. Kritiken består dels av
att kriterierna är otydliga, alternativt felaktiga, samt att effekten av förflyttningar mellan
erfarenhetsklasser påverkar kontrolltiden på ett sätt som inte stämmer med kontrollbehovet. Det
är framförallt erfarenhetsklass C som upplevs som problematisk. Klasserna A och B bedöms
fungera bättre, men tydligare kriterier efterfrågas även här.
Livsmedelsföretagare upplever många gånger att de har svårt att förflytta sig till de bättre
klasserna, att det är lätt att ”fastna” i en erfarenhetsklass. Särskilt i mindre orter där
personalomsättningen hos kontrollmyndigheter påverkar mer eftersom det kanske bara finns en
inspektör på orten. Om denna person försvinner (byter arbetsplats, föräldraledighet,
sjukskrivning) så får företaget ”börja om” med en ny inspektör. Det är alltså inte alltid en fråga
om myndighetens samlade erfarenhet utan inspektörens personliga erfarenhet av ett företag.
Vissa kontrollmyndigheter klarar inte heller av att genomföra all planerad kontroll idag, ofta
p.g.a. personalbrist, vilket är ytterligare en källa till varför företag kan ”fastna” i en
erfarenhetsklass. Genom utebliven kontroll byggs helt enkelt ingen erfarenhet.
Även hos större kontrollmyndigheter upplever företag att de ofta sitter fast i en klass, eftersom
inspektören ofta kan kontrollera nya saker och hitta nya brister. Alternativt så fokuserar
inspektören på några få, viktigare punkter, i verksamheten men menar då att hela verksamheten
måste vara kontrollerad för att företagaren ska kunna bedömas ha god efterlevnad.
Det är också ifrågasatt om kriterierna för erfarenhetsklass C är lämpligt utformade, då
verksamheter som fått sanktioner i form av exempelvis föreläggande riktade mot sig ska läggas
till klass C med konsekvensen att kontrolltiden ökar till 150 %. Om ett företag fått sanktioner
riktade mot sig, betyder inte det per automatik att det krävs ytterligare 50 % kontrolltid för att
fortsättningsvis kontrollera verksamheten. Själva uppföljningen av sanktionerna ingår inte i den
grundtid som ett företag utan sker som extra offentlig kontroll som debiteras med en separat
avgift. De flesta företag åtgärdar dessutom skyndsamt problemen vid sanktion, men trots detta
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kan erfarenheten ge en ökad kontrolltid för verksamheten vilket också kräver extra resurser hos
myndigheten. Det kan givetvis finnas ett samband mellan sanktioner och behov av ökad
kontrolltid, men det är långt ifrån normalläget vilket det framställs i nuvarande modell.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
Andel anläggningar 2014

Andel anläggningar 2015

Andel anläggningar 2016

Tabell 7. Andel livsmedelsföretag i risk/erfarenhetsklass 2014-2016

Uppgifter från myndigheternas rapportering mellan år 2014-2016 bekräftar bilden av att
livsmedelsföretag i liten utsträckning byter erfarenhetsklass. Åtminstone är andelen företag i
respektive klass konstant mellan åren. Eftersom det saknas data om individuella företag och
anläggningar går det inte att utläsa hur mycket enskilda företag förflyttas mellan klasserna.
Vad som framgår tydligt är att erfarenhetsklass C används i mycket liten omfattning. Knappt 1%
av alla anläggningar (cirka 1000 företag av 90 000). Det är främst i de lägre riskklasserna 5-8
som C-klassade företag tillhör. Det är oklart vad detta beror på, men en möjlighet är att företag i
de lägre riskklasserna är lättare att starta för personer utan grundläggande kompetens om
livsmedel och som därför har sämre förutsättningar att uppnå lagstiftningens minimikrav
avseende hygien eller livsmedelsinformation. I högre riskklasser är företagen ofta större och har
ofta mer kompetens vilket skapar bättre förutsättningar att möte lagstiftningens krav vid kontroll.
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Tabell 8. Andel livsmedelsföretag i erfarenhetsklass 2014-2016

Kontrollen ska även i framtiden bedrivas med hänsyn till aktörers tidigare resultat vid offentlig
kontroll, och tillförlitligheten hos aktörerna egna system eller privata kvalitetssäkringssystem12. I
detta ligger att anpassa kontrollen baserat på graden av tidigare efterlevnad och förväntad
framtida efterlevnad.
I kommande kontrollförordning om efterlevnadsåtgärder13, så finns möjligheten att utföra
”förstärkt kontroll av djur, varor och aktör under lämplig tidsperiod”. När detta är tillämpligt och
vad som är en lämplig tidsperiod, behöver avgöras från fall till fall och är därför mindre lämplig
att ingå i en modell för riskklassning av företagare. Detta anges dessutom vara en åtgärd som kan
vidtas vid bristande efterlevnad, oavsett aktör eller bransch, vilket gör att det är frågan om en
form av administrativ sanktion som inte beror på den risk som låg till grund för kontrollen.

5.13 Reducerad kontroll och erfarenhetsklass – förslag till ny modell
5.13.1 Nya klasser för god efterlevnad
I ljuset av hur dagens erfarenhetsklasser faktiskt används, den kritik som finns mot dess
otydlighet och trubbighet samt kommande regelförändringar, föreslås att den nya modellen
12

Artikel 9 och beaktandesats 32 i förordning 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen
13
Artikel 137 i förordning 2017/625
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fokuserar på två klasser av efterlevnad: standardfrekvens och reducerad frekvens, motsvarande
klass B och A i dagens modell.
Klass C tas bort och där enskilt behov uppstår att förstärka kontrollen under en tidsperiod, får
sådana beslut fattas av kontrollmyndigheten i det enskilda fallet. Det blir då lättare att
situationsanpassa behovet av förstärkning och under vilken lämplig tidsperiod som är relevant.
En modell kan inte avgöra detta på förhand med tillräckligt god precision.
5.13.2 Olika vägar till reduktion
Med hänsyn till kommande kontrollförordning, där både företagets historiska efterlevnad och den
förväntade efterlevnaden ska påverka anpassningen av kontrollen, så kan det fungera som två
olika vägar till reduktion.


Förväntad god efterlevnad genom tidigare resultat vid offentlig kontroll



Förväntad god efterlevnad genom certifieringssystem av viss standard som täcker in
lagstiftningens krav

Frågan om hänsyn till certifierade företag har tidigare utretts i Sverige. Den riskklassningsmodell
som används för primärproducenter tar i stor grad hänsyn till olika certifieringssystem som
används för olika branscher. Denna modell är inte helt oproblematisk, då den kräver mycket
arbete i form av övervakning och värdering av de certifieringarna som ingår. Det är också
livsmedelsföretagarnas åsikt att endast ett fåtal certifieringar bör vara giltiga för att påverka
kontrollen. Genom certifieringssystem, ackrediterade av Swedac och som täcker in
lagstiftningens krav, vidtar företagaren åtgärder som reducerar riskerna i dennes verksamhet. Det
torde föranleda en högre grad av förväntad god efterlevnad trots att myndigheten saknar
historiska uppgifter om företaget.
Förutsatt att ett antal certifieringar kan godtas som tillräckliga för att bidra till att reducera
kontrollbehovet, kan företag med giltiga certifikat erhålla en reducerad kontrollfrekvens även
innan myndigheten har hunnit genomföra tillräckligt med kontroller för att få en egen bild av
efterlevnaden.
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5.13.3 Kriterier för standardfrekvens och reducerad frekvens
Klasserna standardfrekvens och reducerad frekvens behöver tydliga kriterier för att tillämpas mer
enhetligt. Erfarenheten som ligger till grund för flytt mellan klasserna är kontrollmyndighetens
erfarenhet och den behöver vara väl dokumenterad för att undvika att det blir personberoende.
Flytt från standard till reducerad frekvens sker förslagsvis efter 2 kontroller eller 24 månader
(beroende på vad som inträffar först) utan att myndigheter noterat bristande efterlevnad av
allvarligare art. Med allvarligare menas brister som kräver att myndigheter vidtar sanktioner och
genomför uppföljande kontroller för att säkerställa att korrigerande åtgärder har genomförts.
Enstaka brister av enklare art, som inte kräver uppföljande kontroller utöver planerade kontroller,
får förekomma utan att kontrollbehovet förändras. Genom att det införs en tidsgräns, så finns det
en väg till förflyttning till reducerad kontroll även för företag på orter där myndigheten inte har
utfört all planerad kontroll, oavsett orsak.
Om kontrollen av verksamheter med reducerad frekvens visar på brister som föranleder
sanktioner och uppföljande kontroller enligt ovan, flyttas verksamheten till standard
kontrollfrekvens. Detta gäller även verksamheter med giltig certifiering.

Reducerad frekvens
(kontroller/år)

Timmar per
kontroll

Sammanlagd årlig
kontrolltid
(nuvarande tid
inom parentes)

2-3

-

Riskklass

Standardfrekvens
(kontroller/år)

Riskklass 0

Vid behov

Riskklass 1

1/3

1/3

2

0,7 (1)

Riskklass 2

1/2

1/3

4

2 (2)

Riskklass 3

1/1

1/2

4

4 (4)

Riskklass 4

3/2

1/1

4

6 (6)

Riskklass 5

2/1

3/2

4

8 (10)

Riskklass 6

3/1

2/1

4

12 (14)

Riskklass 7

4/1

3/1

5

20 (20)

Riskklass 8

5/1

4/1

6

30 (26)

Tabell 9. Förslag till kontrollfrekvens per riskklass

52 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

5.13.4 Avgränsningar till reducerad kontroll
Verksamheter som kontrolleras mer sällan än vartannat år (riskklass 1) kan inte erhålla någon
reduktion av kontrollen. Detta eftersom alltför lång tid då skulle löpa mellan kontrollintervallen.
Den glesa kontrollen är redan placerad i sin lägsta nivå sett till behovet av regelbunden kontroll.
5.13.5 Kontrollmetodens påverkan på kontrolltiden
Den angivna kontrolltiden är ett riktvärde för det genomsnittliga kontrollbesöket. Det finns
givetvis situationer som gör att tiden för den enskilda kontrollen kan över- eller understiga
riktvärdet, men avsteg bör kompenseras vid nästkommande kontroll.
En giltig anledning är valet av kontrollmetod. Orsaken till varför inte olika tider anges direkt för
olika metoder är att det inte går att ange en viss tid för en viss metod, samt att de olika metoderna
ofta går i varandra. Det är sällan renodlade inspektioner eller revisioner som utförs, med eller
utan provtagning, vilket gör att detta måste situationsanpassas.
Kontrollfrekvensen bör ses som ett minimikrav, som går att göra avsteg ifrån där det är lämpligt.
Undantag och avsteg bör vara väl motiverade och det ska rimligtvis också handla om undantag,
inte allmängiltiga tolkningar.
En verksamhet i riskklass 5 ska kontrolleras 2 gånger per år, med en sammanlagd kontrolltid om
8 timmar. Myndigheten bedömer att de vill göra en mer omfattande kontroll, en revision av
verksamheten där ett fåtal komplicerade lagstiftningsområden ska kontrolleras grundligt. 4
timmar räcker sannolikt inte men det är fullt möjligt att lägga fler timmar på detta kontrolltillfälle
och färre timmar på den kvarvarande kontrollen som då blir kortare. Så länge verksamheten får 2
kontroller med en sammanlagd tid om 8 timmar kan tiden vid behov fördelas ojämnt mellan
kontrollerna, exempelvis 6 + 2 timmar. Det är emellertid viktigt att bibehålla regelbundenheten.
Det kan också inträffa att kontrollen tar längre tid än väntat, på grund av svårigheter att vid
kontroll uppvisa rätt underlag som dokumentation eller verifikat. I denna typ av situationer
behöver myndigheten avgöra huruvida kontrollen ska anpassas till detta. Det kan av praktiska
skäl vara lämpligt att företagaren kompletterar efter kontrollens avslut, men det bör givetvis
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noteras att relevant underlag inte finns tillgängligt (det kan beror på faktorer utanför företagarens
kontroll vilket inte bör belasta företagaren).
Kontroller som kräver medverkan av tolk blir sannolikt mer tidskrävande då kommunikationen
mellan kontrollant och företagare sker långsammare. Den extra tiden som denna typ av kontroller
tar bör inte belastas företagaren.

5.14 Om certifiering av livsmedelsföretag och reduktion
Ett grundkriterium för att en certifiering via tredjepart ska vara giltig för att kompensera visst
kontrollbehov är givetvis att standarden täcker samma krav som lagstiftningen ställer, och
eventuell påverkan på kontrollbehov bör endast ske på de områden som certifieringen täcker. Om
en standard täcker livsmedelsinformation, så bör det inte påverka behovet av kontroll av
hygienkriterier exempelvis. Eftersom tonvikten av kontrollerna i många bör ligga på allmänna
regler och baskrav, bör också bara certifieringar som täcker allmänna regler och baskrav vara
giltiga för reduktion.
Ytterligare ett kriterium är att det certifierande organet ska vara SWEDAC-ackrediterat enligt SSEN ISO/IEC 1706514 och STAFS 2013:515
Baserat på erfarenheterna från riskklassning av primärproducenter, dialog med
livsmedelsföretagen och sakkunniga inom livsmedelsstandarder bör hänsynstagande till
livsmedelsstandarder och tredjeparts certifieringar ske restriktivt.
Förslagsvis kan företag med giltiga certifikat, utfärdade av ackrediterade organ, enligt följande
standarder erhålla reducerad kontroll:


IP-Certifiering (IP Livsmedel). Sigill Kvalitetssystem AB är standardägare. IP Livsmedel
är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till
företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.

14

SS-EN ISO/IEC 17065:2012, Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar
produkter, processer och tjänster
15
STAFS 2013:5 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar
produkter
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Ett giltigt certifikat intygar fungerande system inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete,
hygien, spårbarhet och märkning. Ca 1200 företag i Sverige är certifierade.



FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Standarden består av grundstandarden
ISO 22000:2005 och ett sektorsspecifikt tillägg, exempelvis ISO/TS 22002-1 för
förädling. Standardägare är Foundation FSSC i Holland.



BRC Food. Standarden är en av de mest etablerade livsmedelsstandarderna inom EU.
Huvudsakligt fokus ligger på HACCP-system och hygienkriterier, men täcker även andra
kvalitetsaspekter. Senare versioner av standarden inkluderar även sårbarhetsanalyser och
potentiell exponering för livsmedelsfusk. Ett certifikat är giltigt i 1 år och inga brister får
förekomma vid förnyelse. Standardägare är BRC Global Standards i Storbritannien.



Svensk standard för livsmedelshantering i butik (SSLB). Standarden bygger på
branschriktlinjerna Säker mat i din butik och ställer krav på bland annat
egenkontrollprogram enligt HACCP, utbildning av personal, hygien samt förpackning
och märkning. Branschriktlinjerna är baserade på EU-förordningar och föreskrifter från
Livsmedelsverket som reglerar bland annat livsmedelshygien, spårbarhet och
ursprungsmärkning. Standardägare är Svensk Dagligvaruhandel.

Samtliga standarder ställer krav på certifieringsorganen i fråga om kompetens och system för
kalibrering av bedömningar.
Certifierade företag vars kontroll reducerats ska återgå till normal kontrollfrekvens i den nya
modellen om något av följande inträffar:
1. Certifikatet återkalls eller löper ut eller på annat sätt upphör att gälla
2. Om kontrollmyndigheter upptäcker brister av sådan allvarlighetsgrad att sanktioner
utfärdas samt att myndigheten genomför uppföljande kontroller för att säkerställa
korrigerande åtgärder utöver de planerade kontrollerna. Myndigheten kan också fatta
beslut om ytterligare förstärk kontroll under lämplig tidsperiod vid förekommande
anledning i enskilda fall, oavsett om företaget är certifierat.
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Företag som är placerade i normal kontrollfrekvens och som blir certifierade enligt giltiga
standarder bör omgående placeras i klassen reducerad kontroll.

6 Analys av anläggningstyper och justeringar
Översynen av riskklassningsmodellen har genomförts parallellt med en översyn av modellen för
anläggningstypning som används. Denna typning används framförallt vid myndigheternas
rapportering av kontrollresultat till Livsmedelsverket som använder detta som underlag vid
Sveriges rapportering till EU om kontroller i livsmedelskedjan.
Data från myndighetsrapporteringen under åren 2014-2016 har använts som underlag för analys
av utförda kontrollen inom respektive bransch. För att bättre svara på frågan om vad som är
nödvändig kontroll behöver kontrollen brytas ner i mindre delar för att kunna analyseras lättare. I
vissa fall kan förändringar i lagstiftning beröra en bransch mer än andra. I annat fall kan
förändringar i omvärlden eller erfarenheter från utförda kontroller ge upphov till ökat eller
minskat kontrollbehov.
I syfte att öka kontrollen effektivitet föreslås generellt att kontroller i verksamheter förknippade
med små risker ska minska. Detta rör verksamheter där riskerna för både livsmedelssäkerheten
och vilseledande livsmedelsinformation bedöms vara små. De kan i vissa fall minska till att
utföras helt vid behov (på förekommen anledning vid exempelvis klagomål). De resurser som
frigörs bör istället riktas mot verksamheter förknippade med högre risker, som partihandeln med
livsmedel som visat sig vara en inkörsport för livsmedelsfusk på senare år.
Sammantaget uppskattas att kontrollbehovet som helhet är ungefär detsamma som tidigare,
samma mängd och volym kontroller ska utföras, men de bör fokuseras tydligare mot
verksamheter med högre risker.

6.1 Tillverkningsledet
Verksamheter som tillverkar livsmedel på industriell skala tillhör den kategori livsmedel som
förknippas med störst risker. Dessa verksamheter är vanligtvis prioriterade hos
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kontrollmyndigheterna och kontrolleras i hög grad. Mindre tillverkningsanläggningar, småskalig
produktion, kontrolleras i regel glesare än mer omfattande tillverkning.
Högst risker är förknippade med tillverkning av animaliska livsmedel d.v.s. verksamheter som
hanterar råa animalier och ofta förädlar dessa vidare. Vid många av animalieanläggningar utförs
kontroll på olika sätt. Om det sker slakt så kräver det att officiella veterinärer övervakar ante
mortem och post mortem-kontroller och verksamheten behöver bemannas av kontrollpersonal
under produktion. Flera anläggningar omfattas också av Sveriges övervakningsprogram avseende
restsubstanser, salmonella eller kontaminanter vilket innebär att livsmedlen provtas med jämna
intervall för att säkerställa att det exempelvis inte finns läkemedelsrester eller främmande ämnen
i livsmedlen. Hos dessa anläggningar är ofta den riskklassade kontrollen som också ska ske en
mindre del av deras totala kontroll och deras sammanlagda avgifter.
Både Sveriges köttkontroll samt de nationella provtagningsprogrammen ska ses över var för sig
och det är främst där som behovet av förändringar behövs finnas. Då riskklassningen av
verksamheten är en mindre del finns inte en lika klar bild av eventuella problem och brister på
samma sätt som för kontroller i senare led (som enbart har riskklassad kontroll). Förslagvis görs
endast mindre justeringar av den riskklassning som sker idag av tillverkningsanläggningar.
Eventuella brister som uppmärksammas inom ramen för arbetet med att effektivisera
köttkontrollen eller översynen av provtagningsprogrammen kan utgöra mer välgrundade skäl att
genomföra förändringar senare.
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Post
Antal anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontrollerande anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontroller 2014-2016 (medel)
Andel kontrollerade anläggningar årligen

Industriell
Tillverkning
2450 st
1450 st
2200 st
58-63%

Produktion av
animaliska livsmedel
1600 st
1230
5900* st
74-80%

*Pga brister i den underliggande datan är antalet utförda kontroller hos animalieanläggningar en osäker uppgift.
2000 kontroller per år har schablonmässigt dragits bort från datan då detta är antalet felregistrerade kontroller för
2016. Det är oklart om felet är större eller mindre för åren 2014-2015 men här har det antagits att felet är lika stort.

6.2 Lager, Distribution- och Partihandel
De mikrobiologiska riskerna i distributions- och partihandelsledet bedöms få och av mindre
betydelse jämfört med verksamheter som öppet hanterar eller bearbetar livsmedel. I detta led
förvaras eller transporteras livsmedel, vilket inte är helt befriat från hygieniska risker men
begränsas ofta till övervakning av förvaringsförhållanden som temperaturen eller
skadedjurskontroller.
Detta led är emellertid avgörande för livsmedelskedjan avseende spårbarhet och information om
livsmedlen. För både information om livsmedel, såsom märkning eller uppgifter om allergener,
och för spårbarhet som livsmedel, såsom ursprung eller batch, bygger systemet på länkar i en
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kedja. Livsmedelskontrollen har således en viktig uppgift i att försäkra sig om att det finns
fungerande system för detta hos de företag som kontrolleras. Uppgiften att granska och verifiera
system för information- eller spårbarhet är ofta krävande både i tid och kompetens.
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Antal
2850 st
1000 st
1475 st
36-39%

Uppgifter från den årliga myndighetsrapporteringen visar på en ökning i antalet registrerade
anläggningar från runt 2750 till drygt 3000 mellan åren 2014-2016. Antalet kontroller har ökat
från 1400 till 1600 under samma period. Andelen kontrollerade anläggningar ligger emellertid
fast vid ca 1000 st, vilket ger att ca 35-40% av alla företag i denna sektor får kontroll varje år.
I många fall av ”livsmedelsfusk” eller andra incidenter där konsumenten har fått förfalskade eller
förvanskade livsmedel av något slag, med eller utan hälsorisker, har ofta felet begåtts i detta led i
livsmedelskedjan.
I den uppmärksammade Hästköttsskandalen 2013 var det hästkött som lämnade Rumänien, men
som av den franska importören Spanghero såldes vidare som nötkött. Många företag visade sig i
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utredningarna ha bristfällig eller felaktig information om produkten vilket såväl företagen som
myndigheterna som kontrollerade företagen borde ha reagerat på.
Under hösten 2012 avslöjades att 30-40 ton färgad sofilé förts in i Sverige av Heat AB, från det
ungerska företaget Filetto, och sålts som oxfilé. Filetto är ett företag som specialiserar sig på
partihandel med kött, vilket även det svenska företaget gjorde. Utredningen visade även att
företagen helt eller delvis stått utan kontroll under längre tid.
I januari 2016 uppdagades att två grossistföretag, Gothemsgården och Gotland K&D, belägna i
Stockholm sålt stora mängder konventionellt kött från olika delar i Europa som svenskt
ekologiskt kött. Bägge företagen hade starka kopplingar till Gotland och marknadsförde sina
produkter som Gotländskt kött. Utredningen som låg till grund för avslöjandet krävde mycket tid
och kompetens i form av inspektörer, veterinärer och jurister. Resurser som endast de största av
landets kontrollmyndigheter besitter.
Eftersom det förefaller vara högre risk att uppgifter om information- eller spårbarhet av livsmedel
förvanskas, försvinner eller förfalskas i detta led behöver kontrollen öka i frekvens och ges ett
tydligare fokus på att granska informationskedjan. Att endast 35-40% av verksamma företag
kontrolleras varje år är ett uttryckt för ett underskott av kontroll i ett kritiskt led i handels- och
distributionskedjan.
Eftersom flödet av livsmedel är ständigt föränderligt, beroende på tillgång och efterfrågan som
gör att leverantörer och mottagare varierar, är det rimligt att utgångspunkten för verksamheter i
detta led kontrolleras med en minsta regelbundenhet om 12 månader, d.v.s. varje kalenderår.
Särskilt vid handel med animaliska livsmedel som kött, fisk och mjölkprodukter oavsett om det är
färska, frysta eller på annat sätt konserverade livsmedel. Beroende på omfattning kan givetvis
mer frekventa kontroller vara aktuella.
Denna minsta frekvens bör även gälla företag som handlar med ädlare mervärdesprodukter av
något slags, utifrån den ökade risken för bedrägliga eller vilseledande förfaranden. Exempel är
handel med livsmedel som har skyddade beteckningar eller reglerade handelsnormer utöver
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animalier. I detta inkluderas GTS16, SUB17, SGB18, olivolja, vinprodukter, kosttillskott eller
ekologiska livsmedel.
Företag som inte handlar med skyddade produkter eller animaliska livsmedel, kan medges en
lägre frekvens än minst var 12:e månad av hänsyn till att riskerna för att konsumenten vilseleds är
mindre.

16

Garanterad Traditionell Specialitet
Skyddad Ursprungsbeteckning
18
Skyddad Geografisk beteckning
17
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6.3 Detaljhandelsledet
I detaljhandelsledet ingår företag som säljer livsmedel till slutkonsumenten. Företagen kan delas
in i 3 större grupper enligt den modell för anläggningstypning som används 2017. ”Handel”
inkluderar alla former av butiker som i huvudsak säljer förpackade livsmedel till konsumenter.
”Vård och omsorg” inkluderar alla verksamheter som i huvudsak bedriver sjukvård eller andra
former av omsorgsverksamhet, exempelvis sjukhus, vårdhem, hemtjänst eller förskolor.
”Storhushåll” är en term som inkluderar de flesta av alla livsmedelshanterande företag i Sverige,
runt 45 000 st, och består av verksamheter som lagar mat eller serverar lagad mat huvudsakligen.
I detta ryms restauranger, personalmatsalar, kaféer och skolkök.
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30 000

Vård och omsorg
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10 000
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Antal anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontrollerande anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontroller 2014-2016 (medel)
Andel kontrollerade anläggningar årligen
Kvot kontroll per anläggningar

Handel
16 250
8 300
12 600
51-52%
0,78

Vård och
omsorg
14 700
9 550
12 700
64-66%
0,86

Storhushåll
45 600
31 600
49 600
68-70%
1,09
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Bland butiker ligger andelen kontrollerade verksamheter lägst inom denna kategori, knappt 50%,
samtidigt som kvoten för kontroller per anläggning ligger närmare 0,8. En större andel av de
kontroller som utförs inom denna kategori sker på en mindre mängd verksamheter än i de övriga
kategorierna. Sannolikt beror det på den stora mängd butiker som förknippas med låga risker och
som får regelbunden kontroll mindre frekvent (vart annat eller vart tredje år). Färre verksamheter
i denna kategori får kontroller varje kalenderår än i övriga kategorier.
Eftersom butiker som säljer färdigförpackade livsmedel i liten omfattning, där livsmedlen som
säljs inte är av animaliskt ursprung, inte förknippas med mikrobiologiska, kemiska eller
vilseledande risker av större betydelse skulle frekvensen kunna sättas till mycket låg även
fortsättningsvis. Det rör främst kiosker som endast säljer förpackat godis och läsk eller
motsvarande. Denna typ av verksamhet ges idag minimalt med kontrolltid vilket är orsaken till
den glesa kontroll som sker idag.

6.4 Huvudkontor
Huvudkontoren utgör en viktig länk i livsmedelskedjan eftersom det är därifrån rutiner och
system som påverkar hela kedjor med många satelitverksamheter styrs. Beslut om inköp,
sortiment och recepturer samt utformning av märkning fattas i regel hos huvudkontoret. En
svaghet i dagens riskklassning, precis som för grossistledet, så finns det inte särskilt stora
mikrobiologiska risker vid ett huvudkontor vilket leder till att de får mycket lite kontrolltid.
Informationstillägget öppnar visserligen för att göra påslag men det finns inga tydliga riktlinjer.
Det saknas även tydlig vägledning om hur huvudkontorskontroll ska gå till eller hur den utförs
mest effektivt. Under 2017 har en ”huvudkontorskontrollgrupp” bildats under Livsmedelsverkets
ledning för att samordna de kontroller som sker och utveckla en bra kontrollmetodik på detta
område. Livsmedelsverket och landets största kontrollmyndigheter ingår i gruppen.
Att kontrollera huvudkontor är ofta ett effektivt sätt att bedriva kontroll på genom att eventuella
brister kan åtgärdas vid källan av problemet och påverka alla verksamheter som är anslutna till
huvudkontoret. Förbättrad huvudkon troll kan leda till minskad eller förenklad kontroll i
satelitenheterna. Danmark har utvecklat ett system för ”kedjekontroll” där tonvikten läggs på
huvudkontor och endast verifierade stickprov görs på de verksamheter som tillhör ”kedjan”. En
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liknande lösning skulle sannolikt effektivisera kontrollen i Sverige men är i dagsläget inte möjlig
eftersom de svenska modellerna och systemen som används inte är utformade för att länka ihop
”kedjor”. Ett första steg i den riktningen är dock att se till så att huvudkontoren blir regelbundet
kontrollerade vilket i ett senare skede kan leda till förenklingar hos tillhörande verksamheter.
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Effektiva huvudkontorskontroller gynnar också företagen. Genom huvudkontorsrevisioner kan
brister i företagets system identifieras tidigt i kedjan och problem kan rättas till eller undvikas
helt vilket gör att kostsamma återkallanden för brister som upptäckts i detaljhandeln kan minska.
Det sparar både pengar och stärker förtroendet hos konsumenten.
Ett huvudkontor är dock inte det andra likt och det är rimligt att denna typ av verksamhet ses som
en egen kategori med variation mellan huvudkontoren, särskilt i termer av risk. Ett huvudkontor
för en restaurangkedja med verksamheter i enstaka städer når en begränsad mängd konsumenter,
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jämfört med ett huvudkontor som ansvarar för butiker eller restauranger i hela landet.
Huvudkontor för tillverkande kedjor eller märken kan visserligen nå stora eller hela delar av
landet, men har oftast ett smalare sortiment och färre produkter.
Verksamheter som är så pass små att huvudkontoret är integrerat i verksamheten bör i första hand
riskklassas utifrån den större verksamheten, exempelvis tillverkningsanläggning med integrerat
huvudkontor, bör riskklassas utifrån tillverkningen och i den kontrollen ingår huvudkontoret.
Detta eftersom det är praktiskt möjligt att kontrollera receptur, utformning av märkning och
system för spårbarhet vid anläggningen.

6.5 Dricksvatten
Nationella regler som ger ökad skydd till dricksvattenanläggningar har utökats de senaste åren
utan att riskklassningsmodellen tagit hänsyn till detta. Redan innan förändringar resulterade
modellen i låga riskpoäng och låga kontrolltider till följd. På grund av detta sker kontrollen av
dricksvattenanläggningar i väldigt liten omfattning. I takt med att reglerna utökats har
underskottet av operativ kontroll blivit allt större jämfört med behovet. Att
dricksvattenanläggningar kontrolleras regelbundet är av stor betydelse för både säkerheten men
också ur ett beredskapsperspektiv. De anläggningar som hittills fått störst andel kontroll är av
naturliga skäl producenter av dricksvatten. Men brister i distributionen av dricksvattnet där alltför
lång utbytestakt, eftersatt underhåll och akuta läcklagningar är viktiga riskfaktorer att beakta
fortsättningsvis. I Livsmedelsverkets rapport ”Dricksvatten och mikrobiologiska risker” från
2005 fram går att ca 40% av de dricksvattenburna utbrott som inträffade mellan 1995 och 2003
berodde på förorening under distributionen.
Nya regler19 gällande faroanalys och upprättande av undersökningsprogram baserad på
faroanalysen ställer också högre krav på kontrollen jämfört med tidigare. Särskilt eftersom både
faroanalysen och undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten, en uppgift
som kräver mer tid och resurser. Enligt den konsekvensutredning som genomfördes i samband
med att de nya reglerna togs fram beräknades ett ökat kontrollbehov per anläggning till 1-8

19

Ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
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timmar, beroende på om anläggning har en faroanalys sedan tidigare eller inte. (har tidigare
funnits en rekommendation om faroanalys men inget krav).
Kontroll av åtgärder mot sabotage och skadegörelse20 sker i dagsläget inte så systematiskt som
krävs och denna uppgift bör uppmärksammas tydligare riskklassningsmodellen. Detta påverkar
alla dricksvattenanläggningar som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster och som
producerar eller tillhandahåller dricksvatten till mer än 2000 personer.
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Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13)
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7 Översiktlig konsekvensanalys av ny modell
Den riskklassade kontrollen som utförs i Sverige består totalt av ca 340 000 kontrolltimmar och
för detta tar myndigheterna ut årliga kontrollavgifter på sammanlagt ca 350 miljoner kronor. Den
genomsnittliga taxan är 1030 kr/timme. En stor del av denna kontrolltid kommer från
verksamheter med låg risk (se tabell nedan).
Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Antal anläggningar

65
180
1 300
5 100
14 600
13 800
34 200
22 100
2 400
93 800

Timmar
3 000
4 000
16 000
43 000
83 000
66 000
86 000
32 000
7 000
340 000

Kronor
2 600 000
4 460 000
16 380 000
44 400 000
85 550 000
67 860 000
88 260 000
33 210 000
7 170 000
349 890 000

De förändringar som föreslås i denna rapport är inte avsedda att öka den totala kontrollmängden
eller avgifterna kopplade kontrollen. Förslagen syftar till att flytta kontroller – timmar och
därmed avgifter – från lågriskverksamheter i sista ledet av livsmedelskedjan till verksamheter
med högre risker i tidigare led. Detta gäller särskilt verksamheten i distributionsledet, som
grossister, men också huvudkontor som har en viktig roll i livsmedelskedjan. Genom att flytta
fokus från sista ledet och låga risker till tidigare led med högre risker blir kontrollen effektivare.
Fler problem kan förhoppningsvis upptäckas tidigare vilket gör större nytta för både företag och
slutkonsument.
Regelmässigt innebär förslagen att Sverige nu kommer att bedriva en regelbunden riskbaserad
kontroll, ett kriterium i kontrollförordningen som inte omhändertagits tillräckligt bra tidigare.
Avsaknaden av en nationell modell för regelbundenhet har bidragit till upplevelsen av ojämn
kontroll, då den utförs med varierande regelbundenhet i landet.
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7.1 Konsekvenser för företagen
Rent ekonomiskt så kan förslagen innebära att företag i lågriskkategorierna får lägre kostnader
men att företag i högre riskkategorier får högre kostnader. Den totala kostnaden ska inte öka med
anledning av detta. Fler företag kommer att få sänkta avgifter än företag som får höjda avgifter,
sett till antalet. I nuvarande riskklass 7 är det drygt 34 000 anläggningar som kollektivt står för 88
mkr i avgifter, medan det i riskklass 5 (högre risk) är det 15 000 anläggningar som står för 85
mkr i avgifter. Avgifterna påverkar småföretagare mer än etablerade större företag och i det
avseendet blir en lättnad i avgiftstycket för företag i lågriskkategorierna också en förenkling i att
starta och driva företag.
Exempel
Huvudkontoret för Apotekskedjan X ansvarar för försäljningen i kedjans 20 butiker. I dessa
säljs ca 40 olika livsmedel som huvudkontoret ansvarar för att köpa in. Huvudkontoret hamnar
i riskklass 4 (>10 enheter + <50 produkter) och ska kontrolleras 3 gånger per 2 år. Det innebär
1 kontroll det ena året och 2 kontroller det andra. Varje kontroll motsvarar 4 timmar i
genomsnitt och kostnaden blir 4 x timtaxa. Den genomsnittliga timtaxan är drygt 1000
kr/timme och kostnaden per kontroll då ca 4000 kr.
Butikerna som är anslutna till huvudkontoret behöver inte kontrolleras regelbundet och ingen
kontrollavgift behöver betalas årligen.

Kiosken som säljer tobak, läsk och godis kontrolleras idag vart 3:e år i genomsnitt. De betalar
årligen en kontrollavgift motsvarande 0,5-1 timme (ca 1000 kr). Denna typ av verksamhet
behöver inte kontrolleras regelbundet och den årliga kontrollavgiften kan tas bort. Kiosken
kan fortfarande kontrolleras på förekommen anledning och betalar då för den kontrollen som
utförs.
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Lager & Distribution AB är ett partihandelsföretag som köper in livsmedel från tillverkare
och större grossister runtom Europa. De säljer vidare till restauranger i hela Sverige och har
fler än 50 heltidsanställda. Idag betalar de en årlig kontrollavgift som motsvarar ca 2
kontrolltimmar (ca 2000 kr). Kontroll utförs vartannat år.
Verksamheten ska fortsättningsvis klassas som riskklass 5 (hög risk + >35 årsarbetskrafter)
och kontrolleras 2 gånger per år. Eftersom de köper in kött från andra europeiska länder får de
dessutom ett tillägg för införsel av animalier på ytterligare 1 kontroll per år. Verksamheten
ska kontrolleras 3 gånger per år sammanlagt med en kontrolltid på 12 timmar totalt. Avgiften
för kontrollen blir drygt 12 000 kr per år.

7.2 Konsekvenser för kontrollmyndigheterna
Förslagen innebär att animalieanläggningar kommer att kontrolleras mer frekvent än idag. Fokus
kommer också att flyttas från exempelvis mindre serveringar och butiker till lager och
distribution, vilket ofta kräver annorlunda kontrollmetoder och andra kompetenser. Det är kort
sagt en annan sorts kontroll som behöver utföras i tidigare led många gånger.
Kontrollmyndigheterna behöver därför anskaffa ny kompetens om det inte redan finns i
organisationerna. I förlängningen ställer detta givetvis också krav på livsmedelsverket att bistå
med nödvändig kompetensutveckling.
Förslagen är också avsedda att bidra till en förenklad administration för kontrollmyndigheter och
företag. Modellen är lättare att förstå och förhålla sig till. Detta ska leda till minskad byråkrati
och mer tid för kontroll. Med tydligare kriterier blir det också bättre förutsättningar att skapa
automatiserade e-tjänster eller andra digitala lösningar som kan hantera administrativa processer,
som att registrera eller riskklassa verksamheter. Omvänt kräver den nya modellen sannolikt att de
system som används av kontrollmyndigheterna behöver utvecklas för att kunna hantera den nya
modellen, där anläggningar ska ha viss kontrollfrekvens. Det är således viktigt att
systemleverantörerna i god tid får information om den beslutade modellen och också tillräckligt
med tid på sig för att utvecklas systemen. Eftersom företagen ska klassas om enligt den nya
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riskklassningsmodellen kräver det att systemen, under en tid, kan hantera både den nuvarande
och den nya riskklassningsmodellen.
När modellen är implementerad kommer kontrollmyndigheternas och Livsmedelsverkets förmåga
att följa upp och jämföra myndigheternas kontrollarbete bli lättare eftersom det finns enhetliga
kriterier att ta hänsyn till. Den lokala variationens inflytande minskar och det blir en tydligare
styrning av kontrollen som leder till mer likvärdig kontroll. Det blir lättare att jämföra
kontrollmyndigheternas utförande av kontroll enligt den nya modellen.
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8 Förslag till ny anläggningstypning
8.1 Allmänna principer anläggningstypning
8.1.1

852-anläggningar

Principen att anläggningen ska typas enligt den huvudsakliga verksamheten gäller.
Det går att välja en verksamhetstyp men det finns ingen begränsning på antal tilläggsuppgifter.
Som framgår av tabellerna är tilläggsuppgifterna för vissa verksamhetskategorier valbara för alla
verksamhetstyper inom kategorin (t.ex. partihandel, lager och transport) medan andra
verksamhetskategorier olika tilläggsuppgifter för olika verksamhetskategorier.
8.1.2

853-anläggningar

För 853-anläggningar kommer det att vara möjligt att välja fler verksamhetstyper. Detta eftersom
kategorisering av 853-anläggningar styrs av tekniska listan. Principen för tilläggsuppgifter är
samma som för 852-anläggningar, se ovan.
Kategorin partihandel, lager och transport är tillämpbar på både 853 och 852-anläggningar.
Som framgår av tabellerna är tilläggsuppgifterna för vissa verksamhetskategorier valbara för alla
verksamhetstyper inom kategorin (t.ex. partihandel, lager och transport) medan andra
verksamhetskategorier olika tilläggsuppgifter för olika verksamhetskategorier.

8.2 Förtydliganden till vissa kategorier, typer och tilläggsuppgift
8.2.1

Fristående huvudkontor

Under denna kategori ska verksamheter som bara är huvudkontor in. Om en verksamet t.ex. är
tillverkare och även fungerar som huvudkontor ska istället huvudkontor väljas under
tilläggsuppgifter valbara för alla.
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8.2.2

Servering av livsmedel

Verksamheter som serverar livsmedel till slutkonsument.
8.2.3

Snabbmatsrestaurang

Restaurang med enklare hantering.
8.2.4

Tillagningskök

Produktionsanläggning med råa animalier. Om tillagningsköket inte hanterar råa animalier läggs
även uppgiften ”utan råa animalier” till.
8.2.5

Mottagningskök

En verksamhet som serverar livsmedel men inte har tillagningskök utan tar emot mat från annan
verksamhet typas med uppgiften ”mottagningskök”. I mottagningskök kan enklare hantering
förekomma, som att hacka sallad eller koka potatis.
8.2.6

Utan råa animalier

Om anläggningen inte hanterar råa animalier väljs ”utan råa animalier”. Om detta inte väljs antas
verksamheten hantera råa animalier.
8.2.7

Detaljhandel försäljning

En butik för vilken inga typbundna uppgifter läggs till antas hantera endast förpackade varor.
8.2.8

Framställning av mjölkprodukter

Med framställning av mjölkprodukter avses framställning av mjölkprodukter som t.ex. ost,
yoghurt men som endast omfattas av reglerna i 852/2004 enligt undantaget om lokal, marginell
och begränsad. Verksamheter som hanterar mjölkprodukter t.ex. vispar grädde ska inte få detta
tillägg.

8.3 Skola & Omsorg
I kategorin kan även annan servering med en förutbestämd kundgrupp som t.ex. kriminalvård
också kan läggas in under ”övrigt”.
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8.3.1

Vårdboende

Verksamheter som HVB, äldreboende, LSS-boende mm typas under denna verksamhetstyp.

8.4 Tilläggsuppgifter valbara för alla
8.4.1

Kosttillskott

Här avses kosttillskott enligt definitionen i LIVSFS 2003:9
8.4.2

Distansförsäljning/E-handel

Eftersom det finns många olika typer av försäljning förutom försäljning från en hemsida (t.ex.
försäljning via sociala medier) har vi valt att kalla kategorin distansförsäljning/E-handel. Om en
verksamhet uteslutande ägnar sig åt e-handel via sociala medier och motsvarande ska kategori för
”Butik” användas.
8.4.3

Anläggningen är mobil

Anläggningen ska först typas efter vad den huvudsakligen bedriver för verksamhet t.ex.
snabbmatsrestaurang. Sedan läggs uppgiften ”anläggningen är mobil” till.
8.4.4

Mobil livsmedelsverksamhet finns integrerad i anläggningen

I samma registrering som den fasta anläggingen ingår en mobil anläggning.
8.4.5

Undantag 853

Verksamheter som normalt skulle blivit en 853-anläggning men som omfattas av undantaget
lokal, marginell, begränsad.
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8.5 Tillverkningsledet - Köttbranschen
Kategori

Verksamhetstyp

Slakteri

Köttbranschen

Vilthanteringsanläggning
(GHE)

Styckningsanläggning (CP)

Tilläggsuppgift
Nödslakt av tama hov- och klövdjur
Nöt (SH I B)
Kalvkött
TSE
Urtagning av kött från huvudet av nötkreatur
äldre än tolv månader
Får (SH I O)
Get (SH I C)
Svin (SH I P)
Häst (SH I S)
Ren (SH I fg)
Hjortdjur andra än ren (SH I fg)
Övriga partåiga däggdjur (SH I fg)
Vildsvin (SH I fg)
Struts (SH III R)
Broiler (SH II A)
Vuxna hönsfåglar (SH II A)
Kalkon (SH II A)
Gäss (SH II A)
Ankor (SH II A)
Visent (GHE IV wu)
Frilevande storvilt (GHE IV wu)
Vildsvin (GHE IV wu)
Björn
Andra landlevande däggdjur än hov- och klövdjur
(GHE IV wg)
Fåglar (GHE IV wa)
Hardjur (GHE IV wl)
Andra landlevande däggdjur än hardjur (GHE IV
wg)
Nöt (CP I B)
Kalvkött
Styckning av SRM-bärande djur
Får (CP I O)
Get (CP I C)
Svin (CP I P)
Häst (CP I S)
Hägnat vilt av partåiga däggdjur (CP III fg)
Strutsfåglar (CP III R)
Frilevande storvilt (CP IV)
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Kategori

Verksamhetstyp

Produktionsanläggning för
obearbetat kött

Köttprodukter (PP IX)
Omförpackningsanläggning

Tilläggsuppgift
Vilda hov och klövdjur(C IV wu)
Vilda landlevande däggdjur, andra än
landlevande hov och klövdjur (C IV wg)
Vilda fåglar (CP IV wa)
Vilda hardjur (CP IV wl)
Vilda landlevande däggdjur, andra än
landlevande hardjur (C IV wg).
Framställning av malet kött (MM V)
Framställning av köttberedningar (MP V)
Framställning av maskinurbenat kött (MSM V)
Sammansättning av livsmedel av vegetabiliskt
ursprung med obearbetade produkter av
animaliskt ursprung utan ytterligare bearbetning.
Omförpackning av köttprodukter
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8.7 Tillverkningsledet – Mjölkbranschen
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift
Obehandlad mjölk och råmjölk (CC IX)

Uppsamlingscentral (CC)

Egenkontroller av obehandlad mjölk och råmjölk i
samband med hämtning

Framställning av flytande
mjölkprodukter (PP IX)

Mjölk avsedd som livsmedel enligt KN-nummer
0401

Framställnings av ost (PP IX)

Ost, lagrings- eller mognadsperiod på upp till 60
dagar

Framställning av glass (PP
IX)

Ost, lagrings- eller mognadsperiod på längre än
60 dagar (853/2004, art 8b))

Framställnings av
mjölkpulver (PP IX)

Annan bearbetning än värmebehandling

Mjölkbranschen

Smör och matfetter
Framställning av övriga
mjölkprodukter (PP IX)

Framställning av råmjölksbaserade produkter (PP
IX co)
Värmebehandling enligt bilaga III avsnitt IX
kapitel II led II till förordning (EG) nr 853/2004
Omförpackning av mjölkprodukter

Omförpackningsanläggning

Skivning, bitning och/eller rivning av
mjölkprodukter

8.8 Tillverkningsledet - Äggbranschen
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift
Ägg från höns av arten Gallus gallus

Äggpackningscentral (EPC X)
Äggbranschen

Ägg från andra hägnade fjäderfä än Gallus gallus
Tvättning av ägg

Anläggning för obearbetade
äggprodukter
Äggprodukter (PP X)

Framställning av flytande ägg (LEP X)
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8.9 Tillverkningsledet – Fiskbranschen
Kategori

Verksamhetstyp

Leveranscentral

Reningsanläggning (VII PC)

Tilläggsuppgift
Anläggning vid eller utanför kusten
Leveranscentral ombord på fartyg
Utsläppande på marknaden av kammusslor och
marina snäckor, som inte är filtrerare, upptagna
utanför klassificerade produktionsområden.
Utsläppande på marknaden av levande musslor
upptagna inom klassificerade produktionsområden
Blåmusslor
Ostron
Kammusslor
Utsläppande på marknaden av tagghudingar,
manteldjur eller marina snäckor upptagna inom
klassificerade produktionsområden
Marina snäckor
Tagghudingar
Blåmusslor
Ostron
Kammusslor

Frysfartyg (VIII ZV)
Fiskbranschen

Fabriksfartyg (VIIII FV)

Anläggning för
obearbetade
fiskeriprodukter (VIII FFPP)

Auktionshall (VIII AH)

Grossistmarknad (0 WM)

Bearbetade fiskprodukter
(PP VIII)

Beredning av fiskeriprodukter
Bearbetning av fiskeriprodukter
Endast kokning av skal- eller blötdjur
Utsläppande av fiskprodukter avsedda att förtäras
utan tillagning
Beredning och/eller paketering av obearbetade
fiskeriprodukter
Infrysning av fiskeriprodukter på land.
Framställning av maskinurbenade fiskeriprodukter (VIII
MSFP)
Utbjudande av levande musslor, levande
tagghudingar, levande manteldjur och/eller levande
marina snäckor för försäljning till livsmedelsföretagare
Utbjudande av fiskeriprodukter för försäljning till
livsmedelsföretagare
Utbjudande av levande musslor, tagghudingar,
manteldjur eller marina snäckor för försäljning till
livsmedelsföretagare
Utbjudande av fiskeriprodukter för försäljning till
livsmedelsföretagare.
Kokning av kräftor och blötdjur
Fiskolja
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8.10 Tillverkningsledet – Övriga animalier
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift
Framställning av grodlår (PP XI fl)
Framställning av gelatin (PP XIV)
Framställning av kollagen (PP XV).
Framställning av behandlade magar, blåsor
och tarmar (PP XIII st)

Bearbetning, övriga animalier

Blodprodukter (PP VI bl)
Köttextrakt och varje form av mjölprodukt
från kött (PP VI pap)
Framställning av snäckor (PP XI sn)

Övriga animalier

Framställning av utsmält djurfett och/eller
fettgrevar (PP XII)
Högförädlade produkter (enligt 853/2004,
avsnitt XVI)
Utsmält djurfett och fettgrevar (CC XII)
Gelatin (CC XIV)
Uppsamlingscentral, övriga
animalier

Kollagen (CC XV)
Garveri (TA)
Honung

78 (100)
RAPPORT
2018-04-17

8.11 Tillverkningsledet – Vegetabilier och sammansatta produkter
Kategori

Verksamhetstyp
Kvarnverksamhet
Bagerier

Tilläggsuppgift
Framställning av konditoriprodukter
Övriga bageriprodukter

Tillverkning av andra
spannmålsprodukter
Tillverkning av grönsaks-, bär- och
fruktprodukter

Sylt, gelé, marmelad
Juice och saft
Andra produkter
Matpotatis
Förpackningsverksamhet

Grönsaker
Tappning av honung
Annan

Tillverkning av sammansatta
produkter
Tillverkning
vegetabilier eller
sammansatta
produkter

Tillverkning av sötsaker

Choklad
Andra sötsaker
Vin
Öl

Tillverkning av drycker

Alkoholhaltiga drycker
Naturligt mineralvatten och källvatten
Läskdrycker
Övriga drycker
Kosttillskott
Snus
Nollskalig gårdsslakt

Annan tillverkning

Tillverkning av tillsatser, aromer eller
processhjälpmedel
Honung
Kafferosteri
Kryddor
Oljor och bredbara fetter
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8.12 Huvudkontor
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift

Fristående huvudkontor – Detaljhandel
 Egna märkesvaror
 Endast svenska leverantörer
 Utformar
livsmedelsinformation

Fristående huvudkontor – Grossist
Huvudkontor

Fristående huvudkontor - Servering
Fristående huvudkontor - Tillverkning
Fristående huvudkontor - Övrigt
Huvudkontor – Skola & Omsorg

8.13 Partihandel, lager och transport
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift

Grossist utan eget lager










Grossist med eget lager
Partihandel, lager och
transport

Transportör med eget lager
Transportör utan eget lager
Endast lager

Frysvaror
Kylvaror
Transport av dricksvatten
Tredjepartslogistik, 3pl
Frukt och grönsaker
Spannmål (silo)
Kött
Fisk

8.14 Butik (inklusive e-handel)
Kategori

Butik

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift

Liten butik (<15 åa)









Medelstor butik (15-35 åa)

Stor butik (>35 åa)

Fiskdisk
Bageri
Kött, Chark eller Deli
Kök & grill
Framställning av malet kött
Framställning av konditioriprodukter
Framställning av mjölkprodukter
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8.15 Skola & Omsorg
Kategori

Skola & Omsorg

Verksamhetstyp
Förskola
Skola
Vårdboende
Sjukhus
Övrigt
Hemtjänst

Tilläggsuppgift

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift






Känsliga konsumentgrupper
Tillagningskök
Mottagningskök
Utleverans

8.16 Servering
Kategori

Snabbmatsrestaurang

Restaurang

Café
Servering

Övrigt

Endast catering/utleverans





























Tillagningskök
Mottagningskök
Styckning
Framställning av malet kött
Framställning av mjölkprodukter
Framställning av konditioriprodukter
Utleverans (Catering)
Utan råa animalier (kött, fisk, fågel)
Tillagningskök
Mottagningskök
Framställning av malet kött
Framställning av konditioriprodukter
Utleverans (Catering)
Tillagningskök
Mottagningskök
Styckning
Framställning av malet kött
Framställning av mjölkprodukter
Framställning av konditioriprodukter
Utleverans (Catering)
Utan råa animalier (kött, fisk, fågel)
Tillagningskök
Mottagningskök
Styckning
Framställning av malet kött
Framställning av mjölkprodukter
Framställning av konditioriprodukter
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8.17 Dricksvatten
Kategori

Verksamhetstyp

Tilläggsuppgift

Ytvatten
Grundvatten
Allmän Produktionsanläggning

Ytvattenpåverkat grundvatten
Antal beredningssteg
Ytvatten
Grundvatten
Allmän Distributionsanläggning

Ytvattenpåverkat grundvatten
Antal reservoarer
Ytvatten
Grundvatten

Dricksvatten
Övrig Produktionsanläggning

Ytvattenpåverkat grundvatten
Antal beredningssteg
Ytvatten
Övrig Distributionsanläggning

Grundvatten
Ytvattenpåverkat grundvatten
Antal reservoarer
Ytvatten

Huvudkontor

Grundvatten
Ytvattenpåverkat grundvatten
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9 Instruktioner vid riskklassning
9.1 Val av riskklass + tillägg
Varje anläggning riskklassas baserat på deras huvudsakliga verksamhet och den beskrivning av verksamheten som passar bäst under respektive
verksamhetskategori. Beskrivningen av verksamheten kombinerat med verksamhetens storlek ger en riskklass som avgör hur ofta verksamheten ska
kontrolleras, samt hur många timmar varje kontroll omfatta i genomsnitt. Verksamhetens kontrollfrekvens kan justeras av de tillägg som är relevanta för
verksamheten. Alla tillägg ger dock inte en justering av riskklassen men kan vara viktigare ur andra sammanhang och de kan påverka kontrollens innehåll
eller utförande. Riskklass och tillägg ger sammanlagt det totala kontroll behovet för en anläggning.

9.2 Om reducerad kontroll
Anläggningar med giltigt certifikat enligt BRC, FSSC 22000, IP Livsmedel eller SSLB kan omgående erhålla reducerad kontrollfrekvens. Anläggningar utan
allvarliga avvikelser under de senaste 2 kontrollerna eller 24 månader (beroende på vad som inträffar först) ska kontrolleras enligt reducerad kontrollfrekvens.

9.3 När ska riskklassningen göras?
Om riskklassning är möjlig att genomföra på basis av inkomna uppgifter vid registrering av ny livsmedelsanläggning, bör uppgifterna verifieras vid en första
kontroll. Om det inte är möjligt att riskklassa en verksamhet preliminärt på basis av inkomna uppgifter vid registrering bör första kontroll ske mer skyndsamt
och uppgifterna noteras vid denna kontroll. I bägge fallen bör beslut om riskklassning kunna avgöras i samband med en första kontroll.

9.4 Anläggningar som har flera sorters verksamheter i samma lokaler
Grundprincipen är att riskklassningen för hela anläggningen bör baseras på den verksamheten med högst riskklass. Den riskklassen och den
kontrollfrekvensen gäller då för hela anläggningen. Utgångspunkten är alltid den huvudsakliga verksamheten.
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Undantag från denna princip kan göras när det på samma anläggning bedrivs stora verksamheter, var och en förknippade med hög risk. Verksamheterna kan
vara skilda i tid. Ofta bedrivs de i skilda lokaler och ibland med olika personal, organisation eller liknande. Detta gäller i praktiken endast
animalieanläggningar där produktion och beredning kan pågå inom samma anläggning och det finns särskilda skäl för att riskklassa verksamheterna separat.

9.5 Säsongs- eller tidsbegränsade verksamheter
Godkända anläggningar som är verksam del av året bör följa kontrollfrekvenserna om verksamheter pågår mer än 6 månader av året. Om verksamheten pågår
mindre än 6 månader om året kan kontrollfrekvensen minskas med 50%
Samtliga registrerade anläggningar bör kontrolleras inom 1 månad från den dag de registreras. Om verksamheten pågår mindre än 6 månader är den
kontrollen som sker med anledning av registreringen tillräcklig. Om verksamheten pågår längre än 6 månader gäller kontrollfrekvensen i respektive tabell och
riskklass. Ytterligare planerade kontroller blir således endast aktuella om det är tidsbegränsad verksamhet med hög risk.

9.6 Om riskklass 0
Om det framgår av uppgifter som lämnas i samband med anmälan om registrering att verksamheten är av den typ som beskrivs i tabellen för Riskklass 0, och
verksamheten är av sådan organisation och kontinuitet att denna bör registreras, genomförs en första kontroll som verifierar uppgifterna. Denna kan vara
mycket begränsad. Om uppgifterna stämmer kan verksamheten klassas som riskklass 0 och kontroller kan utföras vid behov. Verksamheten som berörs bör
dock upplysas om skyldigheter enligt gällande livsmedelslagstiftning givetvis gäller deras verksamhet och att kontroller kan komma att utföras utan
förvarning vid behov.
Om verksamheten i enskilda fall visar sig, trots de låga riskerna, vara i behov av mer regelbunden eller förstärkt kontroll kan myndigheten fatta ett sådant
beslut och kontrollera anläggningar mer regelbundet. Anledning till detta kan vara upprepade brister eller uppenbar oförmåga att följa livsmedelslagstiftning
av olika skäl.
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10 Tabeller riskklassning
10.1 Kontrollfrekvens per riskklass

21

Riskklass

Standardfrekvens
(kontroller/år)

Riskklass 0

Vid behov

Riskklass 1

1/3

Riskklass 2

Timmar per kontroll21

Sammanlagd årlig
kontrolltid

2-3

-

1/3

2

0,7

1/2

1/3

4

2-0,7

Riskklass 3

1/1

1/2

4

4-2

Riskklass 4

3/2

1/1

4

6-4

Riskklass 5

2/1

3/2

4

8-6

Riskklass 6

3/1

2/1

4

12-8

Riskklass 7

4/1

3/1

5

20-15

Riskklass 8

5/1

4/1

6

30-24

Den tid som åtgår i en kontroll varav 50-75% bör vara operativ

Reducerad frekvens
(kontroller/år)
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10.2 Riskklass 0 – Verksamheter som kontrolleras vid behov
Riskklass 0
Försäljning av livsmedel på apotek
Ingen egen tillverkning, import eller införsel av livsmedel får förekomma.
Kontrollen sker på huvudkontoret för dessa kedjor
Småskalig försäljning av livsmedel på gym, inredningsbutiker, blomsterbutiker eller liknande
företag
Ingen egen tillverkning, import eller införsel av livsmedel får förekomma
Kontroll av dessa verksamheters huvudkontor kan emellertid ske där huvudkontor finns

KONTROLL
Dessa typer av verksamhet kan dock omfattas av
kraven registrering.
I det fall en verksamhet av denna typ registreras, görs
en första kontroll av verksamheten.

Kiosker som uteslutande säljer glass, godis och/eller läsk.

Övriga kontroller kan göras till exempel:
 vid misstanke om matförgiftning
 misstanke om brott mot
livsmedelslagstiftningen
 Om verksamheten inte motsvarar det som
anmälts

Teatrar och biografer med enkel servering av kaffe och kakor i samband med tillställningar.
Gäller även vid religiösa sammankomster.

Om det finns fortlöpande missförhållanden i
verksamheten kan verksameten ställas under
regelbunden kontroll efter enskilt beslut från
kontrollmyndighet.
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10.4 Huvudkontor (fristående)22
Låg risk
Beskrivning av verksamhet

Mellanrisk

Hög risk

Huvudkontor Servering (<3 enheter)

Huvudkontor Servering (3-10 enheter)

Huvudkontor Butik (>10 enheter)

Huvudkontor Butik (<3 enheter)

Huvudkontor Butik (3-10 enheter)

Huvudkontor Servering (>10 enheter)

Huvudkontor Skola & Omsorg

Huvudkontor Tillverkning

Huvudkontor Partihandel, lager &
Transport

Huvudkontor Övrigt
Exempel




Restaurang- och cafékedjor
Kommunal barnomsorg





Tillverkning mjölkprodukter
Tillverkning bageriprodukter
Tillverkning köttprodukter



Rikstäckande butiks- eller
restaurangkedjor

Storleksklass 1
 <50 produkter

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Storleksklass 2
 50-500 produkter

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Storleksklass 3
 >500 produkter

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Riskklass 6
3/1

Tabell 10. Huvudkontor (fristående)

22

Ett huvudkontor är en verksamhet varifrån en organisations centrala administration styrs och ledning sitter. De kan ansvara för utformning av livsmedelsinformation och
märkning, reklam, rutiner, system för spårbarhet och återkallelse, produktsortiment, receptur, förpackningsmaterial, utrustning och produktionsmetoder. Endast fristående
huvudkontor räknas till denna kategori. Integrerade huvudkontor i annan verksamhet ingår i den verksamhetens kategori.
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10.5 Partihandel, lager och transport
Låg risk

Typ av verksamhet
Beskrivning

Lager



Fryslager
Torrlager

Mellanrisk
Lager


Kyllager

Transportör utan lager

Hög risk
Transportör med lager
 Kyl-, Frys- och/eller Torrlager
Grossist med lager
 Kyl-, Frys- och/eller Torrlager

Grossist utan lager
 Ej fysisk hantering
(matmäklare)

Storleksklass 1

1-2 transportmedel (endast transport)

<15 årsarbetskrafter (lager, grossist)

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
 2-10 transportmedel (endast transport)
 15-35 årsarbetskrafter (lager, grossist)

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Storleksklass 3
 >10 transportmedel (endast transport)
 >35 årsarbetskrafter (lager, grossist)

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Tabell 11. Partihandel, lager och transport
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10.6 Butiker
Låg risk
Beskrivning av verksamhet

Butiker utan hantering av
oförpackade livsmedel, exklusive
frukt & grönsaker.

Mellanrisk
Butiker med hantering av oförpackade
livsmedel, med 1-3 kategorier av oförpackade
livsmedel.








Kategorier av oförpackade
livsmedel

Fiskdisk
Bageri
Kött, Chark eller Deli
Kök & Grill (exklusive grillad kyckling)
Framställning av malet kött
Framställning av konditoriprodukter
Framställning av mjölkprodukter

Hög risk
Butiker med hantering av oförpackade
livsmedel, med >3 kategorier av oförpackade
livsmedel








Fiskdisk
Bageri
Kött, Chark eller Deli
Kök & Grill (exklusive grillad kyckling)
Framställning av malet kött
Framställning av konditoriprodukter
Framställning av mjölkprodukter

Storleksklass 1
 <15 årsarbetskrafter

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
 15-35 årsarbetskrafter

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Storleksklass 3
 >35 årsarbetskrafter

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 5
2/1

Tabell 12. Butiker
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10.7 Skola & Omsorg
Typ av verksamhet
Beskrivning av verksamhet

Låg risk
Skola, Vårdboende eller motsvarande*
 Med mottagningskök

Mellanrisk
Skola, Vårdboende eller motsvarande*
 Med tillagningskök
 Med utleverans

Hög risk
Förskola, Sjukhus, Äldreboende**,
 Med tillagningskök
 Med utleverans

Förskola, Sjukhus, Äldreboende**
 Med mottagningskök

Storleksklass 1
 <25 portioner per dag

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
 25-250 portioner per dag

Riskklass 3
1/1

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Storleksklass 3
 >250 portioner per dag

Riskklass 4
3/2

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Tabell 13. Skola & Omsorg

* Verksamheter som huvudsakligen inte serverar känsliga konsumenter
** Verksamheter som huvudsakligen serverar känsliga konsumenter
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10.8 Serveringar
Låg risk

Mellanrisk

Hög risk

Beskrivning av verksamhet
Enklare servering, ej varm mat
 Servering utan mottagningskök
23
eller tillagningskök

Exempel




Enkel servering av varmkorv
och liknande
Enklare kaféverksamhet,
servering av kaffe, glass, kakor
och motsvarande

Enklare servering av varm och kall mat
 Serveringar med mottagningskök
 Servering av konditorivaror
 Snabbmatsrestauranger






Pizzerior, hamburgerrestauranger,
kebab och motsvarande utan
ytterligare omfattande matlagning
Sallads- och smörgåsbarer
Kafé med konditorivaror och/eller
servering av mat

Servering av varm och kall mat med egen
tillagning
24
 Serveringar med tillagningskök
 Serveringar med utleverans (Catering)
25
 Serveringar som tillverkar konditorivaror
 Serveringar som maler kött
 Serveringar som tillverkar mjölkvaror





Restauranger med tillagningskök
Cateringverksamheter
Hotell med tillagningskök
Kafé med tillagning av varm mat

Storleksklass 1
 <25 portioner per dag

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 2
1/2

Storleksklass 2
 25-250 portioner per dag

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 3
 >250 portioner per dag

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Tabell 14. Serveringar
23

Enklare uppvärmning av färdiglagad mat undantas, exv. uppvärmning av korv och pizza
Enstaka rätter eller tillagning kan undantas, exv. kokning av pasta, bulgur och motsvarande för användning i sallader
25
Lättfördärvliga livsmedel som konditorivaror med kort hållbarhet, exempelvis innehållandes grädde
24
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10.9 Tillverkning vegetabiliska och sammansatta livsmedel
Låg risk
Beskrivning av verksamhet

Mellanrisk

Spannmål
 Kvarnverksamhet
 Tillverkning av andra spannmålsprodukter

Bageriverksamhet
 Tillverkning av
konditoriprodukter

Tillverkning av grönsaks-, bär- eller
fruktprodukter
 Sylt, gelé och marmelad
 Juice och saft
 Andra produkter

Tillverkning av sammansatta livsmedel
 Färdigmat

Förpackningsverksamhet

Tillverkning av livsmedel avsedda för
särskilda grupper
 Kostersättning för viktkontroll

26

Tillverkning av kosttillskott
Tillverkning av sötsaker
Tillverkning av drycker
Annan tillverkning

27

28

29

Bageriverksamhet
 Matbröd, andra bageriprodukter

26

Matpotatis, Grönsaker, Honung, Övrigt
Choklad, Andra sötsaker
28
Vin, Öl, Övriga alkoholhaltiga drycker, Naturligt mineralvatten och källvatten, Läskdrycker, Övriga drycker
29
Snus, Tillsatser, Aromer eller Processhjälpmedel, Kafferosteri, Oljor och bredbara fetter
27

Hög risk
Tillverkning av livsmedel avsedda för
särskilda grupper
 Barnmat
 Modermjölksersättning och
tillskottsnäring
 Livsmedel för speciella
medicinska ändamål
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Storleksklass 1
 <10 ton

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
 10 – 100 ton

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 5
2/1

Storleksklass 3
 100 - 1 000 ton

Riskklass 3
1/1

Riskklass 5
2/1

Riskklass 6
3/1

Storleksklass 4
 1 000 - 10 000 ton

Riskklass 4
3/2

Riskklass 6
3/1

Riskklass 7
4/1

Storleksklass 5
 > 10 000 ton

Riskklass 5
2/1

Riskklass 7
4/1

Riskklass 8
5/1

Tabell 15. Tillverkning icke-animaliska och sammansatta livsmedel
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Animalieanläggningar

Beskrivning av verksamhet

Låg risk
Köttbranschen
 Behandlade magsäckar,
urinblåsor och tarmar (PP XIII st)
 Infrysning
Fiskbranschen
 Auktionshall (VIII AH)
 Grossistmarknad (0 WM)
 Frysfartyg (VIII ZV)
30
 Leveranscentral ()
 Övriga fiskanläggningar
Mjölkbranschen
 Mjölkuppsamling (CC IX)
 Övriga mjölkanläggningar
Äggbranschen
 Äggpackningscentral (EPC X)
 Uppsamlingscentral (CC X)
 Äggprodukter övriga (PP X)
31

Honungsbranschen

30

RAPPORT

Mellanrisk
Köttbranschen
 Styckning (CP)
 Köttberedningar (MP V)
 Malet kött (MM V)
 Maskinurbenat kött (MSM V)
32
 Övrig kötthantering
Fiskbranschen
 Fabriksfartyg (VIII FV)
 Fiskeriprodukter obearbetade (VIII FFPP)
 Förpackning av fiskeriprodukter (XIV VIII
FFPP)
 Maskinurbenade fiskeriprodukter (VIII MSFP)
 Reningsanläggning (VII PC)

Hög risk
Köttbranschen
 Slakt
 Köttprodukter (PP VI
mp)
 Vilthantering (GHE)
Fiskbranschen
 Fiskeriprodukter
bearbetade (PP VIII)
Mjölkbranschen
 Mjölkprodukter (PP IX)

Mjölkbranschen
 Mjölkbaserade pulverprodukter
Äggbranschen
 Äggprodukter flytande (LEP X)
Omförpackningsanläggningar (RW)

Musslor, Ostron , Tagghudingar, Manteldjur
Uppsamlingscentraler, Honungsanläggningar
32
Blodprodukter (PP VI bl), Djurfett/Fettgrevar produktion (PP XII), Gelatinproduktion (PP XIV), Gelatinuppsamling (CC XIV), Kollagenproduktion (PP XV),
Kollagenuppsamling (CC XV), Köttextrakt (PP VI pap), Kollagenuppsamling, Fristående Grossistmarknad (WM), Garveri (TA)
31
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Storleksklass 1
33
 <10 ton
 <100 ton mottagen
mjölk

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
 10 – 100 ton
 100 – 1 000 ton
mottagen mjölk

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 5
2/1

Storleksklass 3
 100 - 1 000 ton
 1 000 – 10 000 ton
mottagen mjölk

Riskklass 3
1/1

Riskklass 5
2/1

Riskklass 6
3/1

Storleksklass 4
 1 000 - 10 000 ton
 10 000 – 100 000 ton
mottagen mjölk

Riskklass 4
3/2

Riskklass 6
3/1

Riskklass 7
4/1

Storleksklass 5
 > 10 000 ton
 >100 000 ton mottagen
mjölk

Riskklass 5
2/1

Riskklass 7
4/1

Riskklass 8
5/1

Tabell 16. Animalieanläggningar

33

För kött-, fisk- och äggbranschen avser volymen utgående produkt i ton per år. För mjölkbranschen avser volymen mottagen mjölk per år.
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Dricksvatten – allmänna och övriga anläggningar
Låg risk

Beskrivning av verksamhet

 Produktionsanläggning med
opåverkat grundvatten

Mellanrisk
 Produktionsanläggning med
ytvattenpåverkat grundvatten

Hög risk
 Produktionsanläggning med
ytvatten

 Distributionsanläggning
Storleksklass 1
3
 ≤ 10 m /dygn

Riskklass 2
1/2

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 2
3
 > 10≤100m /dygn

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Storleksklass 3
3
 > 100≤1000m /dygn

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Storleksklass 4
3
 > 1 000≤10 000m /dygn

Riskklass 4
3/2

Riskklass 5
2/1

Riskklass 6
3/1

Storleksklass 5
3
 > 10 000≤100 000 m /dygn

Riskklass 5
2/1

Riskklass 6
3/1

Riskklass 7
4/1

Storleksklass 6
3
 > 100 000m /dygn

Riskklass 6
3/1

Riskklass 7
4/1

Riskklass 8
5/1

*Ökat behov av kontroll p.g.a. nya dricksvattenföreskrifter med krav på faroanalys
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Material i kontakt med livsmedel (FCM) Preliminärt34
Låg risk

Beskrivning av verksamhet



Mellanrisk


Producent av råvaror
(avsedda för produktion av FCM)



Producent av halvfabrikat
(avsedda för produktion av FCM)



Tillverkning av FCM

Partihandel eller grossistverksamhet med material
avsedda för FCM, eller hela FCM-produkter

Storleksklass 1
 Liten/medelstor nationell
 <10 produkter

Riskklass 1
1/3

Riskklass 2
1/2

Storleksklass 2
 Stor nationell eller
 Handel inom EU
 10-100 produkter

Riskklass 2
1/2

Riskklass 3
1/1

Storleksklass 3
 Mycket stor nationell eller
 Internationell (3:e land) handel
 >100 produkter

Riskklass 3
1/1

Riskklass 4
3/2

34

Frågan utreds under 2018 enligt regeringsuppdrag att utreda ett system för finansiering av FCM-kontrollen
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11 Tilläggsuppgifter – justerat förslag
Oavsett hur många tilläggsuppgifter som är tillämpliga för en verksamhet ska maximalt 3 justeringar av kontrollfrekvensen göras. Detta innebär att den högsta
justeringen av kontroll kan bli 3 x 1/1 = 3/1. Det är kontroller med störst justering som ska väljas om fler är relevanta. Alla tillägg som är relevanta ska väljas
per verksamhet då uppgifterna används för planering, utförande och uppföljning av kontrollen. Uppgifterna används också för nationella sammanställningar
och statistik.

Kategori

Tilläggsuppgift

Distansförsäljning/E-handel

Distansförsäljning/E-handel

Justering av
standardfrekvens

Justering av
reducerad frekvens

+ 1/2

+1/3

+1/1

+1/2

+1/1

+1/2

Tillverkning av kostersättning för viktnedgång
Tillverkning av barnmat
Livsmedel för särskilda grupper
Tillverkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål
Tillverkning av modermjölksersättning och tillskottsnäring
Import av kosttillskott
Utförsel av fisk
Handel med livsmedel mellan länder

Export av animalier
Import av animalier
Införsel av animalier
Import av vegetabilier
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Justering av
standardfrekvens

Justering av
reducerad frekvens

+ 1/1

+1/2

-

-

Tillverkar/importerar tillsatser, enzymer eller aromer

+ 1/2

+1/3

Berikar livsmedel

+ 1/2

+1/3

Ekologiska livsmedel

Tillverkar/importerar ekologiska livsmedel

+ 1/2

+1/3

Groddning

Egen groddning för servering

-

GMO-produkter

Tillverkar/importerar GMO-produkter

-

Kategori

Tilläggsuppgift
Import övrigt
Tillverkning av livsmedel med skyddad beteckning

Livsmedel med skyddad beteckning
Tappning/import/införsel av vinprodukter
Särskilda ingredienser och
processhjälpmedel

Integrerat huvudkontor

+ 1/2

+1/3

Hermetiskt slutna behållare

+1/2

+1/3

Ansvar för egenkontroll mjölk

+1/1

+1/2

Opastöriserad råvara

+1/1

-

Industriell tvättning av ägg

+1/2

+1/3

Tillverkningsanläggningar

Småskalig tillverkning

Gårdsslakt - Småskalig tillverkning av animaliska livsmedel (lokal,
marginell, begränsad = ej 853)

Animalieanläggningar

Äggpackerier
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Justering av
reducerad frekvens

Lås & Bom (över 2000 personer)

+1/3

+1/4

Antal beredningssteg 1-2 st

+1/2

+1/3

Antal beredningssteg 3-4 st

+1/1

+1/2

Antal beredningssteg ≥5

+2/1

+1/1

Antal reservoarer 1-3 st

+1/2

+1/3

Antal reservoarer 4-6 st

+1/1

+1/2

Antal reservoarer ≥7

+2/1

+1/1

Integrerad mobil verksamhet

-

-

Anläggningen är mobil - luftfartyg

-

-

Anläggningen är mobil - järnvägsvagnar

-

-

Anläggningen är mobil - torg

-

-

Anläggningen är mobil - båt

-

-

Anläggningen är mobil - fordon av annat slag

-

-

Tilläggsuppgift

Dricksvatten (Allmänna)

Dricksvatten (Distribution)

100 (100)

Justering av
standardfrekvens

Kategori

Dricksvatten (Produktion)

RAPPORT

Mobil anläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2908

Mattias Edsbagge

25 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

FRÖJEL LILLA HAJDES 2:1 Föreläggande om anmälningsplikt vid markarbeten

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skogsstyrelsen, organisationsnummer
202100-5612, om följande:
Grävning, schaktning eller andra markarbeten på skogsväg i nedan markerat område
får inte ske utan föregående skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även om att hos inskrivningsmyndigheten
begära att anteckning görs i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Bild från Tyréns efterbehandlingsrapport, Bilaga 10

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2908

Beslut om efterbehandlingsåtgärd meddelades av miljö och hälsoskyddsnämnden
2015-12-02 för intilliggande fastighet Fröjel Lilla Hajdes 2:2 för att åtgärda föroreningar efter plantskoleverksamhet (dnr MHN 2015/4365). I meddelande efter
slutrapport 2018-05-25 har enhet miljö- och hälsoskydd inte haft något att erinra mot
redovisad sanering och miljökontroll. Uppsatta åtgärdsmål bedömdes ha uppfyllts
inom de områden där sanering har utförts förutom under mindre del av skogsväg
(som ligger på Fröjel Lilla Hajdes 2:1). Kvarstående föroreningar under skogsväg
bedömdes inte innebära någon risk varken för markmiljö, grundvatten eller
människors hälsa. Eventuella framtida schakt i vägen innebär hantering av
förorenade massor och sådana massor ska provtas och transporteras till godkänd
behandlingsanläggning.

Lagrum

26 kap 9 § miljöbalken (rätt att förelägga), 26 kap 15 § (anteckning i fastighetsregister), 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (krav kunskap och skyddsåtgärder).
Bedömning

Kvarstående förorenings omfattning bedöms omfatta en yta om ca 50x50 m. I
samband med att schaktarbeten eller dylikt sker på skogsvägen någon gång i
framtiden kan det att bli nödvändigt att fastighetsägaren ombesörjer vidare kontroll
och sanering av kvarstående föroreningen.
Syftet med detta föreläggande är att säkerställa att kommande hantering av resterande
markförorening sker korrekt. När en inskrivning finns på fastigheten finns ingen risk
att behov av åtgärder som kan bli aktuella i en avlägsen framtid glöms bort.

Fastighetsgränser

Kommunicering

Innehåll i detta beslut har 2018-05-25 muntligen framförts till Ingvar Hansson,
Skogsstyrelsen, som inte har haft några invändningar.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-05-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2908

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef

Bilagor som ska bifogas till Lantmäteriets fastighetsinskrivning:
Efterbehandlingsrapport, Sanering Hejdes plantskola Gotland 2018-05-24 samt MHN:s bedömning
av efterbehandlingsåtgärder i förorenat område 2018-05-25

Beslut ska delges:
Skogsstyrelsen, Att: Ingvar Hansson, 551 83 Jönköping, samt per e-post till
ingvar.hansson@skogsstyrelsen.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 45

Fröjel Hajdes 2:1 - Föreläggande om
anmälningsplikt vid anläggningsarbete, del
av fastighet

MHN 2018/2908

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skogsstyrelsen, organisationsnummer
202100-5612, om följande:
Grävning, schaktning eller andra markarbeten på skogsväg i nedan markerat område
får inte ske utan föregående skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även om att hos inskrivningsmyndigheten
begära att anteckning görs i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till
kommande nämnd ta fram ett förslag på tillägg gällande ändring i ärenden enligt
miljöbalken angående beslut om att hos inskrivningsmyndigheten begära att
anteckning av ett meddelat föreläggande eller förbud görs i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Sammanfattning

Beslut om efterbehandlingsåtgärd meddelades av miljö och hälsoskyddsnämnden
2015-12-02 för intilliggande fastighet Fröjel Lilla Hajdes 2:2 för att åtgärda
föroreningar efter plantskoleverksamhet (dnr MHN 2015/4365). I meddelande efter
slutrapport 2018-05-25 har enhet miljö- och hälsoskydd inte haft något att erinra mot
redovisad sanering och miljökontroll. Uppsatta åtgärdsmål bedömdes ha uppfyllts
inom de områden där sanering har utförts förutom under mindre del av skogsväg
(som ligger på Fröjel Lilla Hajdes 2:1). Kvarstående föroreningar under skogsväg
bedömdes inte innebära någon risk varken för markmiljö, grundvatten eller
människors hälsa. Eventuella framtida schakt i vägen innebär hantering av
förorenade massor och sådana massor ska provtas och transporteras till godkänd
behandlingsanläggning.

Bedömning

Kvarstående förorenings omfattning bedöms omfatta en yta om ca 50x50 m. I
samband med att schaktarbeten eller dylikt sker på skogsvägen någon gång i
framtiden kan det att bli nödvändigt att fastighetsägaren ombesörjer vidare kontroll
och sanering av kvarstående föroreningen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

Syftet med detta föreläggande är att säkerställa att kommande hantering av resterande
markförorening sker korrekt. När en inskrivning finns på fastigheten finns ingen risk
att behov av åtgärder som kan bli aktuella i en avlägsen framtid glöms bort.
Fastighetsgränser

Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att se över delegationsordningen till
kommande nämndsammanträde och ta fram ett förslag på tillägg gällande ändring i
ärenden enligt miljöbalken angående beslut om att hos inskrivningsmyndigheten
begära att anteckning av ett meddelat föreläggande eller förbud görs i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av enhetschef Mattias Edsbagge.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-05-25
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/765

Andreas Larsson

8 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegationsordning.

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Nuvarande delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderades
senast 2017-03-21.
På grund av ny datalagstiftning (GDPR) har nämnden tidigare beslutat att göra tillägg
till delegationsordningen (MHN § 46).
Det finns också önskemål från enhet livsmedel och alkoholtillstånd att införa
delegation på beslut om rättelse på felandes bekostnad. Denna kommer framförallt
att tillämpas på sommarverksamheter som inte inkommer med vattenprover.
Slutligen önskar enhet miljö- och hälsoskydd delegation på att besluta om att hos
inskrivningsmyndigheten begära att anteckning av ett meddelat föreläggande eller
förbud görs i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/765

Bedömning
Föreslagna ändringar

Delegationsordningen föreslås ändras enligt följande:
A 2) Övriga administrativa ärenden

2.10
2.11
2.12

Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av personuppgifter. GDPR.
Rätt att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om
överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter. GDPR.
Ansvar för registerförteckningen och tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen. GDPR

Samtliga dessa delegeras till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
B. Ärenden enligt miljöbalken m.m.
8.2
Besluta om att hos inskrivningsmyndigheten begära att anteckning av
ett meddelat föreläggande eller förbud görs i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. 26 kap. 15 § MB.
Delegeras till inspektör
C 1) Livsmedelslagen

1.7

Besluta om rättelse på felandes bekostnad.

Delegeras till enhetschef

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

2018-05-08
2017-03-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Andreas Larsson
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 46

Beslut om revidering av Miljö- och
hälsoskyddsnämndens delegationsordning.

MHN 2017/765

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till
kommande nämnd ta fram ett förslag på tillägg gällande ändring i ärenden enligt
miljöbalken angående beslut om att hos inskrivningsmyndigheten begära att
anteckning av ett meddelat föreläggande eller förbud görs i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Sammanfattning

Nuvarande delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderades
senast 2017-03-21.
På grund av ny datalagstiftning (GDPR) har nämnden tidigare beslutat att göra tillägg
till delegationsordningen (MHN § 46) och utöver det finns önskemål från enhet
livsmedel och alkoholtillstånd att införa delegation på beslut om rättelse på felandes
bekostnad. Det sistnämnda kommer framförallt att tillämpas på
sommarverksamheter som inte inkommer med vattenprover.
Bedömning

Föreslagna ändringar
Delegationsordningen har ändrats enligt följande:
A 2) Övriga administrativa ärenden
2.10
Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av personuppgifter. GDPR.
2.11
Rätt att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om
överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter. GDPR.
2.12
Ansvar för registerförteckningen och tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen. GDPR
Samtliga dessa delegeras till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
C 1) Livsmedelslagen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

1.7

Besluta om rättelse på felandes bekostnad.

Delegeras till enhetschef
Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden ta fram ett förslag
på tillägg gällande ändring i ärenden enligt miljöbalken angående beslut om att hos
inskrivningsmyndigheten begära att anteckning av ett meddelat föreläggande eller
förbud görs i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Ordförande ställer propostion på
eget yrande och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av enhetschef Andreas Larsson.

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

Datum
2018-05-08
2017-03-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning
Fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2018-05-08
Gäller 2018-tv
Ärendenr MHN 2017/765
Version 1.0
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Allmänna bestämmelser
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden har överklagats
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, när de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om tillstånd, godkännande, dispenser,
anmälningar och liknande innefattar, där lagen så medger
 befogenhet att fatta beslut att bifalla eller avslå en ansökan och med stöd av gällande
författningar, meddela villkor för beslutet
 rätt att inte vidta åtgärd med anledning av framförda klagomål, gjord anmälan eller av
annan anledning
 meddela föreläggande eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden
 avskriva ärenden från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan
förfallit av annan anledning)
Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om föreläggande, förbud eller annan åtgärd
innefattar även befogenhet att förordna att beslutet skall gälla utan hinder av att det
överklagas.
Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden vid kommande
sammanträde.
Vid ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Beslut eller domar som innebär ändring av delegeringsbeslut får överklagas av den som
innehar delegation för ärendet.

Delegater
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, MHN AU
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
 Förvaltningschef
 Enhetschef
 Inspektör
 Nämndsekreterare
 Tillsynsförättare
 Skorstensfejarmästare
Rätten till delegation förutsätter att delegaten har kunskap inom området samt arbetar
gentemot miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Delegation på viss nivå innebär att delegation ges även för samtliga nivåer ovanför.
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen
betraktas som verkställighet.

Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar.
OSL
TF
KL
VL
MB
FMKB
FMH
LMFH
MTF
FAM
NFS 2003:24
LL
LF
FAOKL
FAOKF

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

LIVSFS 2005:10
LSO
LBE
FBE
MKB
MHN AU
MPF
SJVFS
SFS
GDPR

Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Kommunallag
Viteslagen
Miljöbalken
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Lokala föreskrifter till skydd för hälsa och miljö
Miljötillsynsförordningen
Förordning om allvarliga miljöskador
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
Livsmedelslagen
Livsmedelsförordningen
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter.
Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Lagen (2003: 778) om skydd mot olyckor
Lagen (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor
Förordning (2010: 1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE)
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Miljöprövningsförordningen
Statens jordbruksverks författningssamling
Statens författningssamling
General Data Protection Regulation
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

A. Administrativa ärenden m.m.
1)

Ekonomiärenden

1.1

Avskrivning av fordringar.

Enhetschef

1.2

Inspektör

1.8

Beslut att debitera avgift enligt de för nämnden gällande
taxorna.
Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgifter
enligt de för nämnden gällande taxor.
Besluta att förena föreläggande och förbud, som
meddelas med stöd av lag eller annan författning för
vilken miljö- och hälsoskyddsnämnden är
tillsynsmyndighet, med vite om högst 10 000 kr i varje
enskilt ärende, enligt lag om viten.
Besluta att förena föreläggande och förbud, som
meddelas med stöd av lag eller annan författning för
vilken miljö- och hälsoskyddsnämnden är
tillsynsmyndighet, med vite om högst 200 000 kr i varje
enskilt ärende, enligt lag om viten.
Ansöka om utdömande av förelagt vite enligt 21 kap 1 §
p:8 MB respektive 6 § VL.
Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom
kungörelsedelgivning enligt 47 – 50 §§ delgivningslagen
och 19 – 20 §§ delgivningsförordningen
Ta emot delgivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2)

Övriga administrativa ärenden

2.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas, 6 kap. 36 § KL
Framställningar till statliga och kommunala myndigheter
i anslutning till nämndens verksamhet, dock inte
framställning till Regionstyrelsen eller Regionfullmäktige.

Ordförande

Remittering av ärenden och besvarande av remisser,
dock inte yttrande till Regionstyrelsen eller
Regionfullmäktige eller yttrande med anledning av
överklagande av beslut som fattats av Regionfullmäktige
eller nämnden.
Beslut i fråga om att inte lämna ut allmän handling 6 kap
3 § OSL, 2 kap 14-15 §§ TF.
Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid
förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid
länsstyrelsen, mark- och miljödomstol och andra
myndigheter enligt 6 kap 6 § KL

Inspektör (mindre
vikt)

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

2.2

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

2.3

2.4
2.5

Enhetschef
Enhetschef

MHN AU

Enhetschef
Enhetschef

Nämndsekreterare

MHN AU

Förvaltningschef
Ordförande

5 (15)

Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum

2.6
2.7

2.8
2.9

Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse som
inkommit för sent enligt 24 § förvaltningslagen.
Besluta att avvisa en ansökan eller anmälan som är
ofullständig eller bristfällig så att förutsättningarna inte
finns för att ta upp ärendet för behandling i sak.
Begära polishandräckning enligt aktuell lagstiftning inom
nämndens ansvarsområde.
Rättelse av skrivfel eller liknande. FL 1986:223

2.10 Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter. GDPR.
2.11 Rätt att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta
om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag,
begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter. GDPR.
2.12 Ansvar för registerförteckningen och tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen. GDPR

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Nämndsekreterare
Inspektör

Inspektör
Nämndsekreterare
Förvaltningschef

Med rätt till
vidaredelegering.

Förvaltningschef

Med rätt till
vidaredelegering.

Förvaltningschef

Med rätt till
vidaredelegering.

B. Ärenden enligt miljöbalken m.m.
1)

Allmänna hänsynsregler m.m. kap 2

1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna. 2 kap 2-9 §§ och 26 kap MB.

2)

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kap 6

2.1

Lämna yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning. 6 kap 4
§ MB.
Lämna yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan. 6 kap 5 §
MB
Lämna yttrande över MKB som inte kungörs
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende. 6 kap 8 §
MB och 12 § FMKB
Lämna yttrande om MKB i samband med att MKB för
plan eller program upprättas eller med anledning av att
MKB för plan eller program upprättas. 6 kap 12-14 §§
MB och 8 § FMKB.

2.2

2.3

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

2.4

3)

Skydd av områden kap 7

3.1

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat
eller om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter,
om det finns särskilda skäl för det. 7 kap 22 § 1:a och 2:a
stycket MB.

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör
(inte avslag)
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Delegat

3.2

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) och
anmälningsärenden om åtgärd från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i den mån
länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på nämnden.
7 kap 22 § 3:e stycket MB.

4)

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kap 9
m.fl.

4.1

Lämna yttrande till länsstyrelsen eller mark- och
miljödomstolen i den s.k. kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 19 kap
4 § MB, 9 § FMH samt 22 kap 4 och 10 §§ MB.

Inspektör

4.2

Lämna yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet.
1 kap 11 § MPF, 22 § och 26 § FMH.
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning eller ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. 13 § FMH och 2 § LMFH
Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådan
avloppsanordning som avses i 13 § FMH. 14 § FMH

Enhetschef

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan till
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter. 17 § FMH och 7 §
LMFH
Beslut med anledning av ingiven anmälan. 27 § FMH.

Inspektör

Besluta i ärende om tillstånd att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla, nötkreatur,
häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur eller orm. 39 § FMH och 3 § LMFH.
Besluta om åtgärder som behövs för att undanröja risken
för smittspridning från sällskapsdjur eller objekt. 9 kap
15 § MB.
Beslut med anledning av anmälan enligt 38 § FMH

Inspektör

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

4.10 Yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd till täkt. 9
kap 6 a § MB.
4.11 Besluta om villkor av mindre betydelse som
tillståndsmyndighet i beslut/dom om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet överlåtits till tillsynsmyndigheten
att fastställa. 22 kap 25 § 3:e st MB.

Kommentar

Inspektör
(inte avslag)

Inspektör
(inte avslag)
Inspektör
(inte förbud)

Inspektör
(inte beslut om
förbud)

Inspektör

Enhetschef
Inspektör
Inspektör
Inspektör
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4.12 Beslut att hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen. 24 §
FMH.
5)

Verksamheter som orsakar miljöskador
(förorenade områden) kap 10

5.1

5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada och av allvarlig miljöskada. 10 kap 14 §
MB, 18-21 §§ FAM.
Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med
anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller exponering av
föroreningar. 28 § FMH

6)

Vattenverksamhet 11 kap MB

6.1

Avge yttrande till mark- och miljödomstolen och
länsstyrelse i ärende angående tillstånd till
vattenverksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
tillstånd till markavvattning.

6.2
7)

Jordbruk och annan verksamhet kap 12

7.1

Beslut och föreläggande enligt 12 kap 10 § MB och
förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915.
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för
djurhållning och gödselhantering enligt 12 kap 9 §
förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915.
Besluta i ärenden om dispens att sprida gödsel enligt 36
§ SJVFS 2014:62.

7.2
7.3
8)

Kemiska produkter och biotekniska organismer
kap 14

8.1

Beslut i ärenden med anledning av tillstånd eller anmälan
enligt 40-41 §§ SFS 2014:425.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening
vid hantering av brandfarliga vätskor. NFS 2003:24
Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar
som innehåller fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, enligt förordningen om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
SFS 2016:1128.
Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna
PCB-produkter i byggnader och anläggningar enligt 18 §
förordningen (2007:19) om PCB mm.

8.2
8.3

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

8.4
9)

Avfall och producentansvar kap 15

9.1

Besluta om dispens eller undantag från bestämmelserna i
renhållningsordningen. 26-30, 34 §§ Region Gotlands
avfallsföreskrifter.

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Enhetschef

Inspektör

Inspektör

Enhetschef
Enhetschef

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör

Inspektör
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9.2

Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller
annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall
än trädgårdsavfall. 45 § avfallsförordningen.

10)

Tillsyn – miljöfarlig verksamhet kap 26 och 27

Delegat

Kommentar

Inspektör

10.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan vite enligt 26
kap. 9 § MB.

Inspektör
Enhetschef

Besluta att förelägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn eller adress. 26 kap
13 § MB.
10.3 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som
kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa
eller påverka miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 26 kap 19 §
3:e stycket MB.

Inspektör

10.4 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen. 26 kap 21 § MB.
10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder
eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen. 26 kap 22 § MB.
10.6 Besluta om anstånd att inlämna miljörapport. 6 § NFS
2006:9.

Inspektör

10.7 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet
mm till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret. 26 kap 15 § MB.
10.8 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad, om risken
för allvarliga skador eller andra särskilda skäl motiverar
att rättelse bör göras genast. 26 kap 18 § MB.
10.9 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet
och dess verkningar istället skall utföras av någon annan
och att utse någon att göra sådan undersökning om
kostnaden för undersökningen inte överstiger 10 000kr.
26 kap 22 § 1:a st 3:e meningen MB.
10.10 Besluta att förena beslut om undersökning med förbud
att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd. 26 kap 22 § 3:e st MB.

Enhetschef

10.2

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Enhetschef

MHN AU

MHN AU
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10.11 Besluta om att hos inskrivningsmyndigheten begära att
anteckning av ett meddelat föreläggande eller förbud
görs i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 26 kap. 15 §
MB.
11)

Delegat

Kommentar

Inspektör

Tillstånds giltighet, omprövning m.m. kap 24

11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 24
kap 8 § MB.
12)

Delegationsordning

Enhetschef
Inspektör

Miljösanktionsavgifter kap 30

12.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger
5 000 kronor. 30 kap 3 § MB.

Enhetschef

C. Ärenden inom livsmedelslagstiftningen.
1)

Livsmedelslagen

1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagens om de beslut
som meddelats med stöd EG-bestämmelserna ska följas.
22 § LL 2006:804.

1.2

1.7

Beslut att ta hand om en vara som
a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är
avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 §
livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22
§, om föreläggande eller förbudet inte följs. 24 § LL.
Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något
annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor
som omfattats av ett förbud enligt föreskrifter
meddelande med stöd av 6 § LL. 24 § 3:e stycket LL och
34 § LF.
Beslut om att vidta åtgärder för att spåra smitta och
undanröja risken för smittspridning. 25 § LL.
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger.
27 § LL.
Begära upplysningar, ta del av handlingar samt få
tillträde till lokaler. 20 § LL.
Besluta om rättelse på felandes bekostnad. 26 § LL.

2)

Livsmedelsförordningen 2006:813

2.1

Beslut om läkarundersökning, 8 § LF.
Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens
kostnader som uppkommer till följd av åtgärder enligt
24 § i livsmedelsagen i samband med omhändertagande
av vara enligt 34 § LF

1.3

1.4

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

1.5

1.6

2.2

Inspektör

Inspektör
Enhetschef

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
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2.3 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande
av godkännande av livsmedelsanläggningar enligt 24
§ LF.

Inspektör

3)

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
(FAOKL)

3.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag, samt beslut om årlig kontrollavgift. 36 §§ FAOKL och Region Gotlands taxa enligt
livsmedelslagen.
Besluta om avgift för godkännande och registrering. 3-6
§§ FAOKL och Region Gotlands taxa enligt
livsmedelslagen.

Inspektör

3.3

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 11 §
FAOKL.

Inspektör

4)

Lagen om foder och animaliska biprodukter

4.1

Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
23 § lag om foder och animaliska biprodukter.

Inspektör

4.2

Besluta att ta hand om en vara samt - om förutsättningar
för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens
bekostnad. 25 § lag om foder och animaliska
biprodukter. (ev. kopplat till belopp)
Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.
26 § lag om foder och animaliska biprodukter.

Enhetschef

3.2

4.3
5)

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter. (FAOKF)

5.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift. 3 – 6 §§ FAOKF och art. 27 EG
882/2004
Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 12 §
FAOKF art 28 EG 882/2004.

5.2

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

6)

Kontrollförordning (EG) 882/2004 om offentlig
kontroll

6.1

Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.
Art 31.1 a) och b) EG 882/2004, art 4 EG 852/2004
samt 23 § LF.
Besluta i ärende om godkännande av
livsmedelsanläggning. Art 31.2 c) EG 882/2004, art. 4
EG 853/2004 och 23 § LF.

6.2

Delegat

Kommentar

Inspektör

Enhetschef

Inspektör

Inspektör

Inspektör
Inspektör
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Delegat

Beslut om villkorat godkännande av
livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant
godkännande. Art 31.2 d) EG 882/2004. 23 § LF.
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Art 18 EG 882/2004.
Beslut om omhändertagande av livsmedel från
tredjeländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut
om att
a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet med art. 20 eller
återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21
eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder.
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på
marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas
eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de
åtgärder som anges i punkt a) vidtas.
Art. 19.1 EG 882/2004
Beslut om att omhänderta sändning av livsmedel i
avvaktan på destruktion eller vidta lämpliga åtgärder som
är nödvändiga för att skydds människors och djurs hälsa.
Art. 19.2 EG 882/2004
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som
är föremål för strängare kontroller i enlighet med art
15.5 och som inte kontrollerats eller hanterat i enlighet
med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och
att det därefter antingen destrueras eller återsänds i
enlighet med art. 21.

Inspektör

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara
nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att
livsmedelslagstiftningen följs. Art. 54.2 a) EG 882/2004.
6.8 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av
livsmedel på marknaden och import och export av
livsmedel. Art. 54.2 b) EG 882/2004.
6.9 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka
från marknaden och/eller destrueras. Art. 54.2 c) EG
882/2004.
6.10 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra
ändamål än det som de ursprungligen var avsedda för.
Art. 54.2 d), EG 882/2004
6.11 Beslut att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela
eller delar av det berörda företaget under en lämplig
tidsperiod. Art. 54.2 e), EG 882/2004
6.12 Besluta om att tillfälligt återkalla en
livsmedelsanläggnings godkännande. Art. 54.2 f), EG
882/2004

Inspektör

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
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Delegationsordning

Kommentar

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör

Inspektör
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6.13 Besluta om permanent upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning när verksamheten upphört. Art. 31
EG 882/2004, art. 4 EG 853/2004.
6.14 Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar
från tredje länder. Art. 54.2 g) EG 882/2004
6.15 Besluta om andra åtgärder som anser vara motiverade.
Art. 54.2 h EG 882/2004
7)

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2001:30)

7.1

Besluta om fastställande av egenkontrollprogram
och beslut om fastställande av provtagningspunkter
samt frekvens av normal respektive utvidgad
kontroll av dricksvatten. 11 § LIVSFS 2001:30

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör

D. Övriga ärenden inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
1)

Plan- och bygglagen

1.1

Lämna yttrande till byggnadsnämnden i ärende
angående förhandsbesked, bygglov, rivningslov och
marklov
Lämna yttrande till byggnadsnämnden över detaljplaner
och områdesbestämmelser i samband med:
a) planförfrågan.
b) samrådsskedet 5 kap 11 § PBL.
c) granskning 5 kap 18 § PBL.
Lämna yttrande till byggnadsnämnden i ärende
angående ändring av detaljplan och
områdesbestämmelser samt i ärenden där enkelt
planförfarande tillämpas.

1.2

1.3

2)

Förordning om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa (2007:156)

2.1

Utfärda intyg enligt lagen.

3)

Strålskyddslagen (SSL)

3.1

Besluta om att begära upplysningar eller handlingar som
behövs för tillsynen, enligt 31 § strålskyddslagen.
Besluta om föreläggande eller förbud 32 §
strålskyddslagen.

3.2
4)

Inspektör
(positiva)
a) Inspektör
b) MHN AU
c) Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Alkohollagen

Inspektör
Yttrande till den nämnd inom regionen som har hand
om ärenden enligt tillstånd till servering av alkoholhaltiga
drycker
E. Ärenden för Räddningstjänstens verksamhet

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

4.1

1)

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

1.1
1.2

Beslut om tillsyn enligt 5 kap 1 § LSO
Meddela föreläggande och förbud i samband med
tillsynsärende (dock inte föreläggande kopplat till vite

Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum

1.3

Delegat

Beviljande eller återkallande av dispens om sotning på
egen fastighet, 3 kap 6 § andra stycket LSO

1.5

Meddela föreläggande och förbud i samband med
brandskyddskontroll (dock inte föreläggande kopplat till
vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges
bekostnad), enligt 3 kap 6 § andra stycket LSO

2)

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

2.1

Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera
explosiva varor, eller hantera större mängd brandfarliga
varor enligt 16 – 19 §§ LBE

2.2

Beslut om återkallande av tillstånd 20 § LBE

2.3

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet, enligt 19
§ LBE
Godkännande av föreståndare, enligt 9 § 3:e stycket LBE Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Beslut om tillsyn 21 § LBE

Tillsynsförättare
(som har
genomgått MSB
utbildning för
tillståndshandlägga
re eller
motsvarande)
Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare

2.6

Meddela föreläggande och förbud i samband med
tillsynsärende (dock inte föreläggande kopplat till vite
eller verkställande av åtgärd på den försumliges
bekostnad), 25 § LBE

Tillsynsförättare

2.7

Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även
om det överklagas, 35 § LBE

Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)

3)

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor (FBE)

3.1

Besluta om hanterings början före avsyning gällande
brandfarliga och explosiva varor 16 § FBE
Förlängning av utredningstiden med tre månader 17 §
FBE

3.2
4)

Övrigt, remisser och skrivelser

4.1

Sakkunnigutlåtande om brand- och rökspridning

Kommentar

Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare
(efter samråd med
skorstensfejarmäst
aren)
Skorstensfejarmäst
aren

1.4

2.4
2.5

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

eller verkställande av åtgärd på den försumliges
bekostnad), enligt 5 kap 2 § LSO
Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även
om det överklagas, enligt 10 kap 4§ LSO

Delegationsordning

Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare
m. brandingenjörs-
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum

4.2

Remissyttrande angående planfrågor, enligt plan och
bygglagen

4.3

Remissyttrande angående bygglov, enligt plan och
bygglagen
Remissyttrande angående ordningslagen (1993:1617)
Remissyttrande angående tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse, enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742) om
hotell- och pensionatsrörelse
Remissyttrande angående tillstånd till servering av
alkoholhaltiga drycker, enligt alkohollagen (2010:1622)

4.3
4.3

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

4.4

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

kompetens,
Brandutredare,
Brandmästare
Tillsynsförättare
med brand eller
riskingenjörskompetens eller
med MSB kurs
tillsyn B
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3047

Johan Åberg

11 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kranmärkning

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar, i enlighet med Regionfullmäktiges
rekommendation, att ansöka om Kranmärkning av nämnden, nämndens
verksamhetsområde och de arbetsplatser och aktiviteter som förs i nämndens namn.

Bakgrund

Regionstyrelseförvaltningen har sedan länge haft med kravet på att vatten som
serveras är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans
evenemang.
Att kranmärka Region Gotlands egna verksamheter, event och konferenser bör
kunna bli en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion
och delta i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad
förståelse för värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera
kranvatten på ett tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle.
Regionfullmäktige beslutade 2018-05-14 (Rf § 60) att alla nämnder rekommenderas
att införa Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands
verksamheter.
Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på Regionfullmäktiges beslut att
kranmärka nämnden och dess verksamhetsområde.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i
verksamhet/samhälle. Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre
kostnader också ger en positiv miljöeffekt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3047

Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie
budget.
För mer info: gotland.se/kranmärkt

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Regionfullmäktige § 60

2018-06-11
2018-05-14

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 51

Information - Regionfullmäktiges beslut om
kranmärkning

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta till
kommande nämnd presentera ett förslag om att kranmärka nämnden och dess
verksamheter.

Ärendets behandling under mötet

Regionfullmäktige har beslutat att föreslå samtliga nämnder att kranmärka nämnd
och verksamheter. Ordförande Isabel Enström yrkar i enighet med det beslutet på att
ge förvaltningen i uppdrag att till kommande nämnd presentera ett förslag om att
kranmärka Miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess verksamheter.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/434

Mattias Gerdin

12 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10)

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, beslutar att skicka ut förslag till
åtgärdsprogram gällande PM10, på samråd. Samråd med allmänheten ska ske genom
kungörelse i GA/GT. Särskilt samråd ska ske med följande organisationer och
myndigheter:















Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Naturvårdsverket
Trafikverket
Länsstyrelsen Gotland
Astma och allergiföreningen
Naturskyddsföreningen Gotland
Friluftsfrämjandet
Motormännen Gotland
Företagarna
Svenskt näringsliv Gotland
Visby centrum

Bakgrund

Mätningar i Visby av luft, med avseende på små partiklar (PM10) har visat att
halterna av PM10 tidvis är höga och överstiger miljökvalitetsnormen för luft.
Återkommande överskridanden har lett till att Region Gotland är skyldiga att ta fram
ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med de höga halterna. I enlighet med
miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, är nämnden skyldig att ta fram
åtgärdsprogrammet och ansvarar även för att ett samråd genomförs.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/434

Ett åtgärdsprogram ska beskriva hur Regionen kommer att agera för att klara av att
uppfylla miljökvalitetsnormen. Enligt luftkvalitetsförordningen ska ett förslag till
åtgärdsprogram samrådas med alla som kan tänkas vara berörda av de åtgärder som
kan vara aktuella. Efter samråd ska eventuella synpunkter inarbetas och
åtgärdsprogrammet fastställas i Regionfullmäktige. Efter fastställande sker
överlämning till Naturvårdsverket.
Bedömning

Det främsta målet med förslag till åtgärdsprogram är att klara miljökvalitetsnormen
för luft med avseende på PM10. Målet är också att luften ska vara så ren från
småpartiklar att ytterligare mätningar inte behöver genomföras. Förutom att klara
EU-lagstiftningens krav är en sänkning av halterna nödvändigt för att inte försämra
människors hälsa i Visby. Det är svårt att exakt bedöma effekten av de åtgärder som
föreslås men bedömningen görs att föreslagna åtgärder i programmet är nödvändiga
för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Visby är inte unikt gällande att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. Andra
städer i Sverige och i övriga Europa har också problem, vilket EU-kommissionen har
uppmärksammat. Sverige har tillsammans med flera andra länder fått skarpa krav att
klara miljökvalitetsnormerna. Nästa steg i den processen är prövning i EU-domstolen
med risk för stora summor i vite.
Samråd

Samråd med allmänheten kommer att ske via kungörelse och handlingar finns
tillgängliga på Region Gotlands hemsida samt i receptionen. Vidare kommer särskilt
samråd ske med organisationer och föreningar som kan tänkas vara berörda eller på
annat sätt ha intresse av åtgärdsprogrammet. Målet är att samsyn ska råda kring
åtgärdsprogrammet och alla inkomna synpunkter kommer att beaktas och vägas.
Efter att inkomna synpunkter har beaktats kommer en sammanvägd slutversion
översändas till regionfullmäktige för antagande.
Samrådstiden kommer att vara från vecka 26 till och med vecka 39. Planen är att
miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om att skicka vidare åtgärdsplanen på
nämndmötet den 6 november 2018. Programmet kan då antas av Regionfullmäktige
under första mötet 2019.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Samrådsunderlag

2018-06-12

----Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Gerdin
Miljöskyddsinspektör

Bilagor:

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/434

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 47

Åtgärdsprogram avseende
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)

MHN 2015/434

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till
kommande nämnd:
ta fram ett förslag på förlängd remisstid
revidera listan med samrådsparter genom att stryka de politiska partierna

Bedömning

Det främsta målet med förslag till åtgärdsprogram är att klara miljökvalitetsnormen
för luft med avseende på PM10. Målet är också att luften ska vara så ren från
småpartiklar att ytterligare mätningar inte behöver genomföras. Förutom att klara
EU-lagstiftningens krav är en sänkning av halterna nödvändigt för att inte försämra
människors hälsa i Visby. Det är svårt att exakt bedöma effekten av de åtgärder som
föreslås men bedömningen görs att föreslagna åtgärder i programmet är nödvändiga
för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Visby är inte unikt gällande att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. Andra
städer i Sverige och i övriga Europa har också problem, vilket EU-kommissionen har
uppmärksammat. Sverige har tillsammans med flera andra länder fått skarpa krav att
klara miljökvalitetsnormerna. Nästa steg i den processen är prövning i EU-domstolen
med risk för stora summor i vite.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Mattias Edsbagge.
Beslutsunderlag

Handling
Samrådsunderlag

Datum
2018-05-30
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Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Sammanfattning
Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
överskrids i stort sett årligen. Till följd av detta överlämnades ett krav år 2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Arbetet med framtagande av samrådshandlingen/åtgärdsprogrammet har genomförts av
Sweco Environment AB på uppdrag av och i samarbete med Region Gotland. Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som avses att genomföras för att sänka halterna av partikelhalterna (PM10) samt vilka aktörer som berörs. I Visby har vägtrafiken identifierats som
den främsta källan till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna faller således i första
hand på Region Gotland, som innehar det största ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen grupperades till tre olika nivåer – en nivå som kopplar till åtgärder som
kan beslutas och genomföras med kort genomförandetid, en nivå vars genomförande behöver några års genomförandetid samt åtgärder som snarare handlar om att förbättra kunskapsunderlaget för framtida åtgärdsförslag.
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Utöver det kan också vägbeläggningen
vara en bidragande orsak, med porösa stenmaterial, samt användning av porösa stenmaterial för halkbekämpning, som ökar den resuspenderbara fraktionen.
En behovsbedömning utfördes för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Utifrån framtagna åtgärder gör Region Gotland bedömningen att
åtgärdsprogrammet inte medför en betydande miljöpåverkan och därför krävs inte någon
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Som uppföljning kommer Region Gotland, efter upprättande av åtgärdsprogrammet, att
följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Uppföljningen syftar bland
annat till att analysera genomförda åtgärders effekt. Region Gotland kommer att övergå till
en mätmetod med finare tidsupplösning och mätning i realtid. Uppföljningen kommer
också att kompletteras med indikativa mätningar genom en typ av instrument som också
ger realtidsdata, med syftet att erhålla större kunskap om hur mycket den regionala bakgrunden och det lokala bidraget bidrar till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
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Bakgrund
Om Visby

I och med att Luftkvalitetsförordning (2010:477) trädde i kraft under 2010, inledde Region
Gotland mätningar i Visby av samtliga parametrar som ingår i miljökvalitetsnormen för
luft. Miljökvalitetsnormerna syftar till att uppfylla kraven i EU-direktiven 2008/50/EG och
2004/107/EG. Enligt miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i utomhusluft är det inte
tillåtet att årsmedelvärdet överstiger 40 µg/ m3 eller att dygnsmedelvärdet överstiger 50 µg/
m3 under mer än 35 dygn per kalenderår. Regelbundna överskridanden resulterar i att ett
åtgärdsprogram måste tas fram.
Det visade sig att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds under mätåret 2010,
medan övriga parametrar var låga. Efter kontakter med Naturvårdsverket återupptogs mätningarna i början av 2013 i närheten av tidigare mätplats. Fortsatta mätningar visade att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds i stort sett årligen. Till följd av detta
överlämnades kravet på att upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Kravet på åtgärdsprogram överlämnades av Naturvårdsverket
via länsstyrelsen i Gotlands län 2015-06-26. En grupp inom Region Gotland bildades vars
syfte var att arbeta fram ett åtgärdsprogram. Efter ytterligare kontakter med Naturvårdsverket tog arbetet ny fart 2017 med målet att ha ett fastställt åtgärdsprogram 2018.
Arbetets genomförande

Arbetet har genomförts av Sweco Environment AB på uppdrag av Region Gotland. Deltagare från Sweco är Emma Hedberg och Carl Thordstein som är specialister inom luftkvalitet, samt Anna Jakobsson som är specialist på tillämpning av miljölagstiftning och miljöbalken. Granskning internt på Sweco görs av Leif Axenhamn avseende luftkvalitet (senior
konsult) samt Peter Ekström avseende upprättande av samrådshandling (konsult miljöjuridik). Sweco har tagit fram samrådshandlingen på uppdrag av Region Gotland. Kapitel 2.1
samt kostnadsuppskattningar i bilaga 5 har tagits fram av Region Gotland.
Beställare på Region Gotland är Jonas Nilsson och Mattias Edsbagge, som också varit kontaktpersoner. Ytterligare kontaktpersoner på Region Gotland är Mattias Gerdin, Lennart
Klintbom och Anders Julin.
Samrådshandlingen har sammanställts efter startmöte med Region Gotland och med uppgifter från Region Gotland. Andra underlag har också använts och framgår av referenser, se
fotnoter.
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Hälsoeffekter av PM10

PM10 är ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre
än 10 μm i diameter. Partiklar som bildas vid förbränning återfinns i storleksområdet <1
μm, medan slitagepartiklar är grövre och i omgivningsluft oftast är i storleken >1μm. Av
PM10 utgörs den största delen av massan av slitagepartiklar. Det finns också naturliga källor
som bidrar viktmässigt till PM10, exempelvis uppvirvling av naturligt förekommande damm
och havssalt.
PM10 kallas den inandningsbara fraktionen av partiklar, och passerar till stor del förbi svalget ner till luftrör och lungor. Partiklar påverkar människors hälsa. Effekterna skiljer sig åt
beroende på källa till föroreningen, vilket ger olika fysikaliska och kemiska egenskaper. De
större partiklarna har hälsoeffekter på kortare sikt, och påverkar hjärt- och lungsjukdomar
och leder till ökade besvär för exempelvis astmatiker.
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Problembeskrivning
Mätningar

Region Gotland genomför kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10) med en gravimetrisk
dygnsprovtagning, som beställs från IVL. En gravimetrisk dygnsprovtagning innebär att en
konstant mängd luft pumpas igenom ett filter under ett dygn och partiklar samlas på ett filter, som vägs i efterhand. Genom att reglera flöde, samt utformning på filterhuvud och impaktor, avskiljs/provtas en viss storleksfraktion på partiklar, i det här fallet PM10. Metoden
motsvarar referensmetoden för PM10, men är i sig inte godkänd som likvärdig metod. I dialog med Naturvårdsverket anses dock mätmetoden vara tillräckligt tillförlitlig att använda
som kontinuerlig metod för uppföljning av miljökvalitetsnormerna.
Mätningarna genomfördes första gången år 2010, vid adressen Österväg 31 i Visby (se Figur 1), då Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8) trädde ikraft. Mätningen visade att miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärde gällande PM10 överskreds, vilket föranledde att de kontinuerliga mätningarna återupptogs under 2013. Denna gång genomfördes dock mätningarna, av praktiska
skäl, på adressen Österväg 17 (se Figur 1). Under mätningarna 2010 kontrollerades också
halterna av andra luftföroreningar som faller under samma förordning och föreskrifter,
men inga andra parametrar överskred normerna eller föranledde vidare kontroll.
Lokaliseringen av mätplatserna är i centrala Visby, bredvid större lokalgator med relativt
högt fordonsflöde i förhållande till omgivande gator (runt 13 000 fordon per dygn). Mätplatsen på Österväg 17 ligger i närheten av ett mindre köpcentrum med öppna ytor runt
mätplatsen och gott om mellanrum mellan huskropparna, vilket innebär goda möjligheter
till utspädning av luftföroreningar. Placeringen kan inte sägas vara i gaturum. Omgivningens utformning, och antalet fordonspassager, antyder inte att platsen bör vara drabbad av
så höga föroreningshalter som den konstaterats vara.
Mätplatsen på Österväg 17 är placerad på en lyktstolpe på cirka 2,5 meters höjd, invid ett
elskåp och cirka 30 meter från korsningen mellan Solbergagatan och Österväg. Vanligtvis
ökar avgasutsläppen nära vägkorsningar beroende på att köbildning lätt uppstår. Denna
miljö är inte representativ för just andra platser än korsningarna. Provtagningsutrustningen
ska därför, om det är praktiskt möjligt, placeras med ett avstånd på minst 25 meter från
större vägkorsning (Naturvårdsverket, 2014).
Tabell 1 Halter av partiklar (PM10) i Visby

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Partiklar PM10
(μg/m3)
Medelvärde
90 %-il dygn

MKN

2010*

2013

2014

2015

2016

2017

40

24,1

22,8

29

25,8

26,4

25,8

50

51,9

46,6

60,9

52,8

53,6

65

Röda siffror indikerar överskridande av miljökvalitetsnormen
*Mätningarna genomfördes på Österväg 31

Genomförda mätningar av PM10 har under de senaste åren visat på höga partikelhalter, se
Tabell 1.Under 2010 samt 2013 till 2017 överskreds miljökvalitetsnormen fem av de sex
åren.
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Troligen sker överskridanden av miljökvalitetsnormen vid andra gator i Visby som uppvisar
samma förhållande som vid Österväg 17.1

Figur 1 Karta över stationer där mätningar av partiklar (PM10) genomförts i Visby
Mätningar urban bakgrund

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Visby genomfördes år 2003 mätningar av den urbana bakgrundshalten, som ska visa stadens samlade utsläpp. Den uppmätta urbana bakgrundshalten ska vara representativ för
Visby med omnejd och är tänkt att visa vilken ungefärlig halt av luftföroreningar som människor exponeras för. Utsläppen från exempelvis sjöfarten och industrier räknas in i de urbana bakgrundshalterna och har därigenom tagits i beaktande. Mätstationen var placerad
norr om Tallunden cirka 5–6 meter ovan mark, på en balkong vid miljö och hälsoskyddskontorets förra lokaler. I närheten av mätplatsen passerar flertalet mindre vägar. Direkt öster om mätplatsen passerar Söderväg, som har högst trafikflöde av de närliggande vägarna.
Genomförda mätningar av PM10 vid Tallunden visade på måttliga till höga partikelhalter,
som årsmedelvärde (22 µg/m3) och dygnsmedelvärde som 90-percentil (44 µg/m3). Miljökvalitetsnormerna klarades dock både för års- och dygnsmedelvärdet. Närheten till flertalet
vägar, däribland Södervägen antas ha haft en påverkan på de uppmätta halterna.
Nulägesmodellering

För att få en uppfattning om föroreningssituationen runt mätplatsen vid Österväg 17 genomfördes en nulägesmodellering mot 2016 års mätdata av partiklar (PM10). Nulägesmodellering görs även med syftet att validera/kalibrera beräkningsmodellen. Validering av modellen genomförs för att utvärdera dess förmåga att återge representativa halter för det undersökta området.

1

Med samma förhållande menas trafikmängd, andel dubbdäck, hastighet, typ av halkbekämpning, städning samt vägbeläggning.
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Figur 2. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden (t.v.) och som dygnsmedelvärden (90-percentil, t.h.). Mätstationens placering markeras med svart triangel.

Resultatet från spridningsberäkningarna stämde väl överens med tidigare genomförda mätningar vid Österväg 17 och visade på låg modellosäkerhet. Framtagna kalibreringsfaktorer
antogs därefter vara tillämpbara för beräkning av de föreslagna åtgärdernas effekt på partikelhalterna.
Resultatet visar att halterna av partiklar (PM10) är höga vid vägarna, men avtar snabbt med
avståndet. Miljökvalitetsnormerna för dygnsmedelvärde (90-percentil) överskrids utanför
vägområdet, där miljökvalitetsnormerna ska tillämpas. Detta bekräftar antagande om att
överskridanden av miljökvalitetsnormen med stor sannolikhet även sker vid andra gator i
Visby som uppvisar samma förhållande som vid Österväg 17.
Säsongsvariation
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Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt (med förhöjda halter under våren, se nedan), men partikelhalter är komplexa och platsberoende, vilket leder
till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009). Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter generellt förekommer under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension, uppvirvling, av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är
som mest effektiv vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort.2
Generellt är PM10-halten lägre på sommaren också på grund av lägre trafikintensitet. I
Visby kan situationen dock vara annorlunda på grund utav turism under sommarmånaderna, som ökar trafikmängderna totalt sett. Under sommaren sker också en i allmänhet
mer intensiv turbulent blandning (utspädning på grund utav luftmassors ökade rörelser),
vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna.3

Areskoug H., Johansson C., Alesand T., Hedberg E., Ekengrena T, Vesely V., Wideqvist U. & Hansson H-C. (2004). Concentrations and
sources of PM10 and PM2.5 in Sweden: Institutet för tillämpad miljöforsking. ITM-report 110
2

3

Johansson, C., Norman, M., & Gidhagen, L. (2007). Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban

air. Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3), 477-487.
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Partiklarnas ursprung

Överskridande av PM10 i Visby kan påverkas av både naturliga och antropogena4 källor.
Källorna kan vara lokala eller regionala. De regionala källorna kallas regional bakgrund, och
utöver den regionala bakgrunden kommer PM10 till en viss del också bestå av lång-distanstransporterade partiklar.
Den regionala bakgrunden är de partiklar som uppstår utanför Visby, och transporteras in
som en bakgrundshalt. Den regionala bakgrunden kan utgöras både av naturliga och antropogena källor. Bakgrunden kan också bestå av partiklar som transporterats längre
sträckor, till exempel från den europeiska kontinenten. Dessa partiklar är mindre till storleken och utgör inte en betydande masspåverkan vad gäller överskridanden.
Naturliga källor kan till exempel vara havspartiklar eller uppvirvling av naturligt förekommande damm p.g.a. de jordarter och berggrunder som finns på Gotland.
Lokala källor till PM10 utgörs vanligtvis främst av slitagepartiklar från fordonstrafik. En viss
del kan bestå av förbränningspartiklar, men de bidrar vanligtvis inte till någon betydande
del av massan. Åtgärdsförslag för förbränningsrelaterade partiklar kommer därmed sannolikt inte att innebära att halterna av PM10 sjunker.
Slitagepartiklar bildas framförallt vid användning av dubbdäck som sliter på vägbanan och
skapar ett vägdamm som kan virvla upp. Dubbdäcksanvändningen på Gotland och i Visby
uppskattas att vara 70%.5 Slitagepartiklar kan också bestå av slitagepartiklar från däck och
broms på fordon. Antalet fordon och fordonens hastighet påverkar bildandet och uppvirvlingen av partiklar.

Måndsmedelvärden 2010 och 2013-2017
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Figur 3 Månadsmedelvärden PM10 för mätningarna i Visby. Det är tydligt att vårkanten innebär förhöjda PM10 halter.

4

Av människan skapade källor
Som jämförelse är dubbdäcksandelen på Hornsgatan i Stockholm cirka 30%, innerstadandelen är 50% och infartstrafiken i Stockholm
har 60% dubbdäcksandel.
5
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I Figur 3 framgår att det är ett återkommande problem med höga partikelhalter under
vårmånaderna. Halterna sjunker efter april månad och hålls relativt konstanta, vilket
innebär att källor som förekommer året runt, exempelvis sjöfart och industrier, med största
sannolikhet inte är orsaken till de höga partikelhalterna.

Månadsmedelvärden PM10 2016
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Figur 4 Månadsmedelvärden i Visby, i Gårda (Göteborg) samt på Hornsgatan (Stockholm).

Det är tydligt att halterna i Visby ökar kraftigt under vårmånaderna, vilket är ett vanligt
mönster för slitagepartiklar p.g.a. dubbdäck när vägarna torkar upp efter vintern. Noterbart
är att Visby uppvisar högre halter av PM10 än både Gårda och Hornsgatan, som är områden
i Göteborg och Stockholm med känd luftvårdsproblematik, se Figur 4. Mätstationen i
Gårda är placerad invid en motorled med över 120 000 fordon per årsmedelsdygn (ÅDT)
(Göteborgs Stad, 2017) och Hornsgatan utgörs av ett dubbelsidigt gaturum med cirka
22 000 ÅDT (Stockholm Stad, 2017). Både Stockholm och Göteborg har minskat sina partikelhalter genom åtgärder från deras upprättade åtgärdsprogram.
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Visby är påverkat av partiklar från vägtrafiken (lokala bidraget) och bakgrundshalterna från
stadens övriga utsläpp (urbana bidraget). Förutom lokala emissioner sker även intransport
av luftföroreningar från andra regioner i Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands.
Region Gotland har ingen egen fast station för mätning av regionala bakgrundshalter. Tabell 2 visar de regionala bakgrundshalterna av luftföroreningar jämfört med urbana
bakgrundshalter (mätningen vid Tallunden) och halter i gatumiljö (mätningen vid Österväg
17) samt den procentuella fördelningen mellan mätningarna i de tre geografiska områdena.
Mätstationen Tallunden var till viss del påverkad av flertalet mindre vägar som passerar i
närhet till mätstationen och direkt öster om mätstationen passerar Söderväg, som har högst
trafikflöde av de närliggande vägarna.
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Tabell 2. Jämförelse mellan halter som årsmedelvärden (µg/m3) och den procentuella fördelningen av partiklar (PM10) i regional bakgrund, urban bakgrundsluft och gatunivå
Gatunivå
Urban bakgrund6
Regional bakgrund7

År (µg/m3)
26
22
15

År (%)
15
27
58

I Visby utgör bakgrundshalten, som tillförs genom långdistanstransporter, ett betydande bidrag till partikelhalten. För årsmedelvärdet utgör bakgrundshalten i dagsläget den största
delen av partikelhalten (PM10). För det lokala bidraget står i huvudsakligen vägtrafiken, genom slitage av vägbanan och uppvirvling av vägdamm.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Figur 5 visas halterna under årets värsta månader, februari – april, samt huruvida det
förekom regn eller inte. Det går tydligt att utläsa att högre halter förekommer mer frekvent
de dagar det inte är regn, vilket visar att resuspensionen är en trolig orsak till höga halter
och överskridanden.

Figur 5 Antal observationer (dvs. dygn) per koncentrationsintervall under februari – april uppdelat på om det regnat
eller varit torrt i Visby. Det är tydligt att de högre halterna förekommer oftare under de torra dygnen, vilket starkt
tyder på att resuspensionen är en stor källa till överskridandena. Medelhalt med regn är 36 μg/m3 och medelhalt
utan regn är 57 μg/m3.

6

Förmodligen sjunker även den urbana bakgrunden vid åtgärdsarbetet, men det finns för lite data för att säkert kunna uttala sig om
detta i dagsläget.
7
SMHI Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2, Rapport Nr 102, 2004
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Figur 6 Utvalda dygn med PM10-halter och Ca och Mg-analyser från Österväg.

Region Gotland har beställt metallanalyser av ett urval av PM10-proverna från 2016 års mätningar, se Figur 6. Halterna av kalcium är relativt sett väldigt höga och utgör mellan 15 och
40% av PM10 under perioden februari – april. Det ska jämföras med metallanalyser gjorda
på PM10 från Stockholms gatumiljö, där kalcium utgör < 1 % av massan under motsvarande period (mars månad 2012). Både proverna i Visby och proverna i Stockholm uppvisar väldigt låga magnesiumhalter i förhållande till PM10 (enbart kalcium och magnesium är
de metaller som analyserades på de två olika ställena). Det mycket höga kalciuminnehållet i
PM10 verkar sjunka efter perioden april, men fler prover skulle ha behövt analyserats för att
säkerställa skillnaden. Innehållet tyder också det mycket starkt på att överskridandena av
PM10 -halterna kopplar till höga nivåer av kalksten i omgivningsluften.
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Vid besök på mätplatsen och okulär besiktning av omgivningen vid Österväg 17 syntes ett
betydande slitage på vägytorna på Visbys asfalterade gator, med djupa hjulspår i asfalten. På
vissa ställen i Visby var slitaget djupare än slitlagret asfalt. På sina håll var asfalten relativt
vit, och vid beröring färgades fingertopparna vita. Under diskussioner med handläggare
från tekniska förvaltningar på Region Gotland med ansvar för drift och underhåll, framkom uppgifter om att man i det kommunala vägnätet valt att blanda in kalksten i asfalten.
Den väg som passerar mätstationen belades med kalkstensinblandad asfalt för ungefär 10
år sedan.
Då kalksten lätt eroderar, kan detta materialval vara en delorsak till de höga partikelhalterna
och bekräftas också av det höga innehållet av kalcium i partiklarna (mellan 15-40 % under
perioden februari – april). Länsvägarna på Gotland omfattas av Trafikverkets kvalitetskrav
på asfalt, vilket innebär att andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa
och samma problem bör då inte uppstå på dessa vägar.
Gatorna i Visby halkbekämpas med natursand, vilket innehåller en stor del kalk. Parkeringar, privata ytor samt gång- och cykelbanor halkbekämpas med kalkstenskross. Kalkstenen är återigen ett poröst material med låg beständighet, vilket innebär att det troligen lättare mals ner till luftburna partiklar (PM10) jämfört med sand eller stenkross från fastlandet.
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Användningen av dubbdäck, halkbekämpningen med kalkmaterial samt vägbeläggningsmaterial med kalksten är troligen den kombination av företeelser som ger de höga partikelhalterna i Visby under våren.
I Tabell 3 presenteras en summering av åtgärdernas beräknade relativa effekt mot nuläge.
Nuläge är Dubbdäck 70%, 50 km/h samt sandning. Eftersom det inte går att kvantifiera
kalkstenskrossens utsläpp jämfört med granitkross, får sandning/icke sandning uppskatta
storleksordningen på den skillnaden.
Vid en minskning på minst 6 % hamnar halterna under miljökvalitetsnormen. Det är tydligt
att minskad sandning, minskad dubbdäcksanvändning och hastighetssänkning alla bidrar
betydligt till lägre partikelhalter.
Tabell 3 Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet och påverkan av sandning.

Relativ minskning i jämförelse mot nuläget (%)
Hastighet Medelvärde
50
40
30

Dubbdäck 40%

Dubbdäck 50%

Dubbdäck 60%

Dubbdäck 70%

Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning
År
-5,4%
-21,0%
-4,8%
-14,2%
-2,3%
-12,0%
0,0%
-8,8%
Dygn (90%-il)
-5,2%
-33,8%
-4,7%
-22,8%
-2,2%
-18,3%
0,0%
-15,9%
År
-6,9%
-22,8%
-6,5%
-16,2%
-4,4%
-14,4%
-2,4%
-11,4%
Dygn (90%-il)
-6,9%
-35,9%
-6,6%
-25,0%
-4,3%
-20,7%
-2,4%
-18,7%
År
-8,5%
-24,6%
-8,3%
-18,1%
-6,6%
-16,8%
-5,0%
-14,2%
Dygn (90%-il)
-8,4%
-37,8%
-8,2%
-27,0%
-6,6%
-23,4%
-4,9%
-21,6%

Genomförda, pågående och planerade åtgärdsförsök

Region Gotland har genomfört städning av Norra Hansegatan, som ett försöka att minska
dammängden på vägbanan. Städningen genomfördes bland annat den 23 mars 2016, vilket
ledde till cirka 70% minskning av dygnsmedelvärdet i jämförelse med föregående dag. Effekten från städningen avtog sedan under de nästkommande dagarna och två dagar efter
städningen var halterna tillbaka på liknande nivåer, som innan städningen.
För att inte riskera negativ påverkan på vattenkvaliteten i grundvattentäkter, är inte saltning
önskvärt på Gotland. Under våren 2017 gjordes dock försök med saltning av vägytorna.
Ett syfte med saltning är att bibehålla vägbanan våt och därigenom förhindra uppvirvling
av partiklar. En våt vägbana kan dock leda till ett kraftigare slitage av vägbanan, vilket innebär att dammförrådet8 på vägbanan blir ännu större och som vid upptorkning riskerar att
virvla upp. Saltet i sig kan dessutom medföra ytterligare ett bidrag till PM10 och resuspendera när vägbanan väl torkat upp.
Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid saltningsförsöket våren 2017 såg man ingen förbättring i luftkvalitetssituationen.
Inför vårvintern 2018 kommer Region Gotland att köpa in granitkrossmaterial för halkbekämpning. Det nya stenkrossmaterialet är tänkt att ersätta den befintliga kalkstenskrossen,
som antas vara en betydande källa till de förhöjda partikelhalterna. Försöket är tänk att
pågå åtminstone runt mätstationen för att därigenom fastställa att åtgärden leder till rätt effekt.

8

Dammförrådet är det damm, slitagepartiklar, som ansamlas på vägytan när den är våt, och som sedermera frigörs och virvlas upp när
vägytan torkar.
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Om halkbekämpning med ny metod enbart utförs precis vid mätstationen, finns dock risk
att åtgärdens effekt underskattas, då spridning av kalkdamm från övriga vägnät och de stora
parkeringsytorna i området kan vara betydande.
Det finns också en risk att kombinationen kalkstensasfalt och bergskross leder till förstärkt
slitage på befintlig vägbeläggning, vilket skulle kunna motverka effekten av minskat kalkdamm från kalkstenskrossen som används idag.
Åtgärdsförsöken har varit av tillfällig karaktär och har därför varit svåra att kvantifiera ordentligt. Framgent behöver dokumentation om försöksdatumen tydligare kopplas till mätdata, och försök behöver pågå under längre perioder för att få underlag till beslut.
Basscenario

Basscenariot är den utveckling av luftföroreningsproblematiken som förväntas, om inga åtgärder vidtas utöver de genomförda och pågående åtgärderna.
Utan åtgärder förväntas problemen med luftkvaliteten kvarstå, och förvärras i relation till
eventuellt ökad trafik i Visby. Det innebär att det kommer vara fortsatt hög risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
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Försök har genomförts, och kommer att genomföras, i begränsad omfattning under 2017–
2018. Eftersom tidigare försök varit av mer tillfällig karaktär, och därför är svåra att kvantifiera, inkluderas de inte i basscenariot. Det är viktigt att försöken i framtiden loggas noggrannare, utvärderas med instrument med högre tidsupplösning och redovisas till miljöoch hälsoskyddsnämnden i tjänsteutlåtanden.
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Åtgärdsförslag – huvudstrategier
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Det här är åtgärder som ofta återfinns
i andra städers åtgärdsprogram för PM10. Åtgärderna är listade nedan.
Det finns indikationer på att vissa gator i Visby är belagda med asfalt där inblandning av
kalksten har skett. I kombination med dubbdäck riskerar den typen av vägbeläggning att
slitas och skapa en grund för höga partikelhalter. Gator, gång- och cykelvägar halkbekämpas med kalkstenskross, helt eller delvis, vilket också riskerar att bidra till höga partikelhalter. Den här typen av vägbeläggning och halkbekämpning är svår att hitta kvalitativa uppskattningar kring, vilket gör att effekten av respektive åtgärd har beräknats med de data
som beskriver vanligt förekommande asfalt respektive sandning med sand. Därför är det av
största vikt att poängtera att de åtgärdsförslag som listas här bör åtföljas av noggranna mätningar med ett realtidsinstrument med kort tidsupplösning. Detta för att säkerställa att åtgärderna ger de effekter som eftersträvas och som fungerar i andra svenska städer.
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Åtgärdsförslagen kan grupperas till tre olika nivåer – en nivå som kopplar till åtgärder som
kan beslutas och genomföras med kort genomförandetid (1-2 år), en nivå vars genomförande behöver några års genomförandetid (cirka 5 år) samt åtgärder som snarare handlar
om att förbättra kunskapsunderlaget för framtida åtgärdsförslag (1 år/kunskap).
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Tabell 4 Summering av åtgärdsförslagen. Komplett information kring åtgärdsförslagen, inklusive kostnadsuppskattningar, återfinns i Bilaga 5.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
BAKGRUND/SYFTE
EFFEKTFÖRVÄNTAN
FÖRBÄTTRA OCH UTÖKA
Ökar kunskapen kring föroreningssituationer
Snabb feedback på effekt av åtgärder.
och källor. Ökar möjligheten för Regionen
MÄTDATA
Ökad kunskap om förhållandet urban och
att välja åtgärder genom att kunna analyregional bakgrund jämfört med det lokala bisera effekterna i realtid.
draget.
INVENTERING AV VÄGFör att se över hur stor andel av Visbys vägInventering av gator och vägar för att katenät som kan vara av porösa stenmaterial,
gorisera underlaget och slitaget på olika tyBELÄGGNING
per av vägar i Visby. Ger ett underlag för bebehöver en inventering göras.
slut om beläggningar bör bytas ut och hur
det ska prioriteras.
Räkning av all trafik på vissa gator i Visby.
Kunskapsunderlag för att göra bättre beTRAFIKRÄKNING
Uppgifter om andel tung trafik räknas samtidömningar av partikelhalten i Visby
digt.
RÄKNING AV DUBBKunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsRäkna andelen dubbdäcks i Visby
DÄCKSANDEL
behov
GÖRA EN PM10-SIMULEVi behöver förbättra kunskapen om vilka
Utöka den simulering som har gjorts
RING ÖVER STÖRRE DEL
områden i Visby som åtgärder behöver vidAV VISBY
tas
INFORMATION ANGÅMinimera kalkanvändandet på t.ex. parkeFörbättra den generella luftkvaliteten i staENDE PRIVATA PARKEringsytor som också kan påverka PM10-halden med avseende på partiklar
terna. Städning ska ske så att kalkkross inte
RINGSPLATSER
förekommer i onödan. Ej använda lövblås.
Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd
Sänker partikelhalterna tack vare minskat sliDUBBDÄCKSANDEL
källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar tage.
torkar upp.
Använda granitkross istället för kalkkross för
Granitkross förväntas bidra till lägre partikelHALKBEKÄMPNING
att minska uppkomst av partiklar
halter jämfört med kalkkross.
CMA kan användas för att dammbinda uppCMA förväntas sänka den uppvirvlade fraktDAMMBINDNING
virvlingsbart material, för att reducera partiionen av PM10 om den används regelbundet
under torra perioder under våren, innan
kelhalter i luft
städning och upptag av vägens dammförråd
genomförts.
HÅLLFASTARE VÄGBEGenom att välja en hållfastare beläggning på Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt till
gator bildas mindre slitagepartiklar av däckpartikelhalterna, och bör vara en del av åtLÄGGNING
ens (och dubbdäckens) slitage på vägytan.
gärdsprogrammets förslag.
Utökad konventionell städning för att minska
Konventionell städning tar bort det kvarvaSTÄDNING
förstadiet till PM10. Med okulär besiktning be- rande kalk- eller granitkrossen som bidrar till
slitage och partikelbildning. Kan leda till
döma om ytterligare städåtgärder.
höga partikelhalter precis vid utförandet.
PM10 -städning9, för att ytterligare arbeta
PM10-städning städar bort en finare fraktion
STÄDNING
av partiklar jämfört med konventionell städmed att minska förstadiet till PM10
ning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift. Testas under 2018 av
TKF.
Partikelemissioner är linjärt beroende av
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad uppHASTIGHET
hastighet. Sänkt hastighet leder till lägre slivirvling.
tageemissioner.
Använda CMA istället för, eller komplement
CMA halkbekämpar och dammbinder på
HALKBEKÄMPNING
samma gång. Förväntas leda till en redukttill, krossmaterial
ion av partikelhalterna från uppvirvling

9

Det finns särksilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM 10. Effekten på PM10 i omgivningsluft diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
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Hastighet

Partikelemissioner har två primära källor, avgaspartiklar respektive slitagepartiklar från
däckens slitage på asfalten. Av de två är slitagepartiklar den dominerande källan. Utsläppen
av slitagepartiklar ökar med ökande hastighet (se Figur 7), vilket innebär att partikelhalterna
minskar vid hastighetssänkningar men ökar vid hastighetsökningar.
Förväntad effekt:
Vid en sänkning av hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förväntas en reduktion av PM10 per dygn
med 5% (Tabell 3).
Kostnaden för åtgärden är minimal. Ansvarig är Region Gotlands trafikförvaltning, TKF trafik.
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Figur 7 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip10 11.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
10

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
11
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Dubbdäcksandel

Dubbdäcksandelen på Gotland är hög under vintertid, på grund av snabba väderväxlingar
och små möjligheter till snöröjning på kort varsel över hela ön. Att reducera dubbdäcksandelen är dock oftast den enskilt mest effektiva partikelreducerande åtgärden en kommun
kan göra och bör ingå som en del av åtgärdsförslagen.
Det finns många olika sätt att arbeta med att reducera dubbdäcksandelen i Visbys tätort.
Det finns möjlighet att genom informationskampanjer öka medvetenheten om problemet
eller genom styrmedel få invånare som har möjlighet att välja friktionsdäck.
Förväntad effekt:
En minskning av dubbdäcksanvändningen från 70% (basscenario) till 40% kan ge en reduktion på minst
5% av PM10 (Tabell 3).
Kostnaden för att övergå till friktionsdäck antas vara densamma som att byta till dubbdäck. Ansvarig för
informationskampanjer och förutsättningar för ökad användning av cykel och kollektivtrafik är Region
Gotland.
Tung trafik

Andelen tung trafik som passerar mätstationen på Norra Hansegatan beräknas vara 8% av
det totala antalet fordonspassager. Andelen är inte hög och inkluderar även lokaltrafik med
buss. Siffran är dock osäker och föreslås undersökas noggrannare. En hög andel tung trafik
kan utgöra en källa till höga partikelhalter. Det troliga är dock att tunga transporter inte väljer denna väg om inte leveranser eller rutten kräver det.
Förväntad effekt:
Ökad kunskap om andelen tung trafik och dess påverkan på partikelhalter.
Kostnad för undersökning är låg. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Förändrad halkbekämpning och dammbindning
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Halkbekämpning sker idag med material som innehåller mycket kalk. Under våren 2018
kommmer det istället att köpas in granitkross för halkbekämpning. Eftersom det finns begränsat med underlag kring hur olika typer av stenkrossmaterial mals ner och resuspenderar, är det svårt att göra en uppskattning av effekten av denna övergång. I modellberäkningar används konventionell sandning för att beräkna effekten med eller utan sandning.
Det troliga är att nedmalningen sker fortare och är mer fullständig med kalkstenskross än
granitkross, vilket innebär att åtgärden torde ge en positiv effekt på partikelhalterna trots att
beräkningar på effekten inte kan göras. Försöket kommer att utföras med otvättat granitkross, men för ytterligare effekt på luftkvaliteten bör tvättad kross användas för halkbekämpning. Åtgärdsförsöket ska övervakas med ett partikelinstrument med hög tidsupplösning och realtidsdata för snabb och enkel analys.
Region Gotland har inte genomfört försök med halkbekämpning med vägsalt (NaCl). Saltet
har en viss dammbindande effekt då vägbanan är våt, men när vägbanan torkar upp igen
finns det risk att saltet självt orsakar ett tillskott av PM10 genom resuspension. En våt vägbana riskerar också att slitas mer av trafiken och därigenom riskera att bilda ännu mer partiklar.

17 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Det är istället möjligt att använda acetatsaltet CMA för halkbekämpning, som också har en
dammbindande effekt. CMA kan åtgärda problemet med höga partikelhalter under torra
perioder under vårvintern. De höga partikelhalterna under vårvintern uppkommer efter
vintertrafikens slitage på vägbanan som samlas som ett dammförråd och som resuspenderas när vägarna börjar torka upp. CMA kan ha så hög effekt som 15 % på partikelhalterna.12
Effekten bör utredas specifikt i Visby, eftersom egenskaperna hos partiklarna i Visby kan
skilja sig åt jämfört med slitagepartiklar från annat stenmaterial.
Nackdelen med CMA är att det behöver spridas relativt ofta för att ha effekt. Genom att
blanda ut CMA 50/50 med kaliumformiat (KF)13 kan man uppnå en längre effekt av CMA.
CMA kan också ge minskad friktion på vägytan, varför man exempelvis i Stockholm Stad
väljer att sluta använda CMA som dammbindare i april för att minimera risk för eventuell
halka för till exempel motorcyklar.12
En kort beskrivning av CMA och kaliumformiats påverkan på grundvatten bifogas som bilaga till samrådshandlingen, se Bilaga 1.
Förväntad effekt:
Övergång till granitkross är troligen positiv men svår att uppskatta med beräkningar då natursanden, som
innehåller kalk, och som utgör basscenariot för beräkningarna, inte finns listat bland de emissionsfaktorer
som finns i databaser. Effekten från övergången kan motverkas av att granitkrossen kan ge ett större slitage på vägbeläggningen om vägbeläggningen är av kalkstensblandad asfalt. Åtgärden ska följas upp med
realtidsmätningar för att säkerställa effekten.
CMA för halkbekämpning och dammbindning kan reducera partikelhalterna med 15 %.
Kostnaden kommer att vara något högre än för kalkkross. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Städning
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Konventionella städmaskiner städar upp material som, genom trafikens nedmalning, kan
bidra till dammning och vägytans dammförråd. De är dock ineffektiva när det gäller att
städa upp partiklar i storleksfraktionen 10 μg/m3. Den här typen av städning kan tillfälligt
bidra till höga partikelhalter då borstarna virvlar upp damm. För att minska kvarvarande
kalk- eller stenkross på gatorna efter vintrarnas halkbekämpning finns det trots detta fördelar att fortsätta med konventionell städning. Städningen ska dokumenteras och jämföras
mot halter/mätdata för att se vilken omedelbar effekt städningen har på halterna.14
I Stockholm har man sett en begränsad effekt av städning på PM10 -halterna, även med
vaccumsugslösningar eller ” PM10-maskiner”. På samma sätt som för konventionell städning menar man inte att städningen i sig är onödig, för man begränsar materialet som mals
ner och resuspenderar till PM10, men städning ensamt räcker inte för att klara PM10 -normen i Stockholm.15 Förutsättningarna för Visby ser dock annorlunda ut jämfört med Stockholm, med vägbeläggning som kan bestå av kalk, kalkstenskross som halkbekämpning och

12

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
14
Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
15
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
13
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kvarvarande kalkdamm som ansamlas på vägytan. Det innebär att åtgärder som har begränsad effekt i Stockholm kan ha högre effekt i Visby och ska utredas tillsammans med användning av partikelinstrument med realtidsuppföljning.
Denna utredning, som föreslås följa åtgärdsprogrammets förslag, bör innefatta både konventionell städning och PM10 -städning. Utredningarna ska ske under en längre period i
Visby, förslaget är att genomföra regelbundna städinsatser under en hel vårperiod, d.v.s.
februari till april. Detta görs för att få en effektanalys istället för att genomföra enstaka
punktinsatser. Genom att dokumentera när städning sker med olika tekniker samt okulärt
se över hur mycket grovt krossmaterial som finns kvar i vägrenar och koppla undersökningarna till partikelhalter, kommer Region Gotland få underlag för vidare beslut i städningsfrågan.
Städning, oavsett om det är konventionell eller med PM10 -städare, behöver dessutom ske
regelbundet kopplat till upptorkade vägar när halkbekämpning skett men vägarna inte
längre behöver halkbekämpas. Städningen bör inte enbart ske på vägarna vid mätstationen,
utan även på övriga vägnät samt de stora parkeringsytorna, för att minska spridning av
kalkdamm.
Förväntad effekt:
Svår att uppskatta, men sannolikt positiv om åtgärden utförs regelbundet och efter att halkbekämpning
med kross har skett men vägbanorna torkat upp.
Kostnaden för fler städdagar, eller inköp/hyra av PM10-städare, kommer att öka kostnaden för städning
av Visbys vägar. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Vägbeläggning

Vid kontakt med tekniska handläggare på Region Gotlands trafikförvaltning har information framkommit att vissa kommunala gator och vägar beläggs med asfalt som innehåller
kalksten.
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Framtida beläggningsarbeten på vägar, framförallt de med hastigheter >30km/h, bör beläggas med material med högre hållfasthet än kalksten. En del i åtgärdsförslaget är att göra en
okulär inventering av vägnätet i Visby tätort för att bedöma slitaget av vägbanan i förhållande till antal år som beläggningen funnits på plats. Genom att inventera vägarna och kategorisera dem efter slitage, ålder och hastighet på vägen, bör man kunna få fram ett underlag
på vilken typ av vägar som drabbats av betydande slitage och därmed ett bättre beslutsunderlag för prioritering och val av beläggningstyp.
Förväntad effekt:
Effekten kan inte beräknas på grund av att det finns för lite underlag om slitaget på vägar av den här typen. Sannolikt är effekten betydande och kommer också få genomslag på den urbana bakgrundsnivån.
Kostnaden för inventeringen av vägbeläggningen bedöms vara låg.
Investeringskostnaden för utbyte av vägbeläggningen till hållfastare asfalt kan vara hög, och behöver belysas
ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Utbytescykeln föreslås följa eventuellt befintlig beläggningsplan. Ansvarig
är Region Gotlands teknikförvaltning.
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Behovsbedömning
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Skulle en betydande miljöpåverkan identifieras,16 behöver en
miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av programmet tas
fram.
En ny miljöbedömningsförordning trädde i kraft den 1 januari 2018.17 Länsstyrelsen tog
beslut om att uppdra till Region Gotland att upprätta åtgärdsprogrammet under 2015 och
arbetet påbörjades sedan i september 2017. Därför anses programmet vara påbörjat innan
den 1 januari 2018 vilket enligt övergångsbestämmelserna i den nya förordningen innebär
att bestämmelserna i den numera upphävda förordningen18 om miljökonsekvensbeskrivningar gäller. Samma övergångsbestämmelser gäller också den gamla formuleringen av miljöbalkens kapitel 6.

Utdrag ur förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
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4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett
program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
eller
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi,
industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i
första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots
första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning
finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre
ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2016:798).

Nedan redovisas behovsbedömningen i korthet och bakgrunden till ställningstagandet. Eftersom åtgärdsprogrammet inte bedöms innefatta någon verksamhet eller åtgärd som kräver Natura 2000-tillstånd innebär det att punkt 1 ovan inte uppfylls.19

16
17
18
19

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken samt 4 § förordning (1998:905) punkt 1 eller 2
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
4 § punkt 1 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet bedöms inte vara av den karaktär att de
anger förutsättningarna för kommande tillstånd20 för verksamheter eller åtgärder.21 Punkt
2 ovan uppfylls således heller inte.22
Region Gotland gör därför bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande
miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. En analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt redovisas
däremot i Kapitel 0.23
Region Gotland ska ge Länsstyrelsen och andra myndigheter som berörs tillfälle att yttra sig
över behovsbedömningen,24 d.v.s. huruvida programmet anses medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samordnas med samrådet om åtgärdsprogrammet som helhet.

Konsekvenser
Problem med små partiklar i urban luft är inte unikt för Visby. Flera framförallt större städer i Sverige har problem med höga partikelhalter och har tagit fram åtgärdsprogram. Med
anledning av att miljökvalitetsnormen har överskridits i flera städer, finns ett ärende hos
EU-kommissionen. Nästa steg i processen om överskridanden fortsätter, d.v.s om t.ex.
Visby inte kan visa att miljökvalitetsnormen kan klaras, är att ärendet överlämnas till EUdomstolen för utdömande av vite. Då det inte finns så många exempel på detta är det svårt
att säga vad detta innebär exakt. Det man däremot med säkerhet säga är att det kan innebära mångmiljonbelopp i vite för Sverige. Vitet är även utformat som ett löpande vite vilket
innebär ett vitesbelopp för varje dag som överskridandet sker. Hur fördelningen av ett
eventuellt vite kommer att ske är oklart. Staten kan göra kommuner och/eller länsstyrelser
skyldiga att betala åtminstone delar av beloppet. Slutsatsen är att det kan falla på Region
Gotland att betala vitesbelopp om miljökvalitetsnormen inte klaras i Visby.
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Förväntade konsekvenser av de tekniska åtgärdsförslagen är att enskilda åtgärder, men
framförallt några i kombination, kommer att leda till att miljökvalitetsnormen följs (se även
Tabell 3).
Konsekvenser ur enskild synpunkt är exempelvis att övergå till friktionsdäck istället för
dubbdäck. Ur allmän synpunkt är troligen konsekvenserna små; exempelvis hastighetssänkning, förändrad halkbekämpning, dammbindning och kunskapsinhämtning bör inte påverka allmänheten nämnvärt. Att byta ut vägbeläggning kommer att påverka den nämnd
som har ansvar för beläggningsarbete, men om det utförs inom ramen för planerad omläggning bör konsekvenserna minimeras. Ekonomiskt kan en hållfastare vägbeläggning vara
dyrare än en med lokala restråvaror, å andra sidan bör en hållfastare vägbeläggning ha en
bättre livscykelkostnad och den ökade initial investeringskostnaden motverkas av en ökad
livslängd.

20

Att ”ange förutsättningarna för kommande tillstånd”, vilket ingår i punkt 2 (4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar), innebär att planen eller programmet på något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd. Begränsningarna behöver inte vara bindande, även en stark vägledning kan anses sätta ramar för kommande tillstånd, såsom bygglov, marklov
och dispenser.
21
Vilket anges i 3 § eller bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
22
4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
23
5 kap 6 § miljöbalken
24
6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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Uppföljning och omprövning av åtgärdsprogrammet
Uppföljning

Även efter upprättande av ett åtgärdsprogram har kommunen ett ansvar att följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Mätningarna ska ske till dess att luftkvaliteten är så pass god att kontinuerliga mätningar inte krävs enligt luftkvalitetsförordningen.
Uppföljningen syftar också till att analysera genomförda åtgärders effekt. Uppföljningen
kan formellt ske med nuvarande mätmetod. Det finns dock kunskaps-, tids- och ekonomiska argument för att istället för dygnsprovtagning på filter, gå över till tekniker som ger
haltdata i realtid och med bättre tidsupplösning. Dels kommer Region Gotland lättare att
kunna se orsakerna till överskridanden, dels kommer Regionen genom att mäta på det sättet undersöka åtgärdseffekten i realtid, vilket i sig är kostnadsbesparande. Tim- eller minutbaserade mätningar kommer att ge information om dygnsvariationen, som också är viktig
att se för att uppskatta åtgärdernas effekter. Det finns instrument som är enkla att hantera
utan särskild utbildning och som uppfyller kraven på instrumentens likvärdighet med referensmetoden.
Region Gotland kommer därför att övergå till en mätmetod med finare tidsupplösning och
mätning i realtid. Uppföljningen kommer också att kompletteras med indikativa mätningar
genom en typ av instrument som också ger realtidsdata, och som är lätt att montera och demontera. Detta innebär att man enkelt kan mäta i olika miljöer i Visby och i regionen.
Detta ger Region Gotland större kunskap om vilken halt som är den regionala bakgrunden
och vilken som är det lokala bidraget till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
Dessa instrument ger också möjligheten att provta många olika storleksfraktioner på partiklarna, vilket kan ge indikationer på långdistanstransporterade partiklar kontra lokalt producerade partiklar respektive förbränningspartiklar kontra slitagepartiklar.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet kommer att följas upp årligen genom att rapportera till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avrapporteringen kommer att innehålla historiska haltdata och årets haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök enligt åtgärdsprogrammet och effekter av dessa åtgärder. Avrapporteringen kommer att användas som underlag
till beslut för att permanenta åtgärderna. Uppföljningen kommer om möjligt också kompletteras med andra åtgärder och styrmedel som införts, vilka skulle kunna påverka halterna
i någon riktning.
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Omprövning

Åtgärdsprogrammet ska omprövas vid behov eller minst var 6:e år. Den instans som fastställt åtgärdsprogrammet ansvarar också för att bedöma om programmet ska omprövas. I
Region Gotlands fall tas beslutet av Regionfullmäktige.
Om åtgärderna har haft den effekt som avsetts sex år efter inrättat åtgärdsprogram, dvs. att
miljökvalitetsnormen för PM10 väntas kunna följas år sju, kan den beslutande instansen bedöma att det inte finns något behov av omprövning. I det fallet kan instansen istället besluta om att arbetet med åtgärdsprogrammet är klart.
Om miljökvalitetsnormen däremot fortfarande överskrids eller riskerar att överskridas, behöver åtgärdsprogrammet omprövas. En omprövning av ett åtgärdsprogram motsvarar
samma process som att upprätta ett nytt åtgärdsprogram.
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Planerat samråd
Genomförandet av samrådet regleras i 5 kap. 4 § miljöbalken. Region Gotland ger under
minst två månader den eller de som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle att yttra sig. Beroende på åtgärdsförslag kan de som berörs vara myndigheter, kommuner, organisationer,
verksamhetsutövare, allmänheten och övriga. Samrådet är särskilt viktigt att genomföra
med de myndigheter eller organisationer som föreslås vidta åtgärder och bör i de fallen vara
riktade och skriftliga samråd.25
För de åtgärder som föreslås i Region Gotlands åtgärdsprogram innebär det att de som
samråd ska hållas med är Region Gotlands egen trafikförvaltning och organisation samt allmänheten, Länsstyrelsen Gotland, Trafikverket, Naturvårdsverket, Motormännen Gotland,
Naturskyddsföreningen Gotland, Astma och allergiförbundet, Friluftsfrämjandet, Företagarna, Svenskt näringsliv Gotland och Visby centrum. Detta sker genom kungörelse i ortstidningar för allmänheten och genom skriftliga och riktade samråd till de som berörs eller
på annat sätt har intresse av förslaget till åtgärdsprogram. 24
Samrådet syftar till att informera om de partikelhalter som uppmätts och de förslag på åtgärder som föreslås av Region Gotland. Samrådet ger möjligheter att få in synpunkter kring
åtgärdsförslagen, samt ytterligare åtgärdsförslag.
Synpunkterna från samrådet och hur hänsyn till dem tas, kommer att redovisas i en särskild
sammanställning.
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I detta fall är det Region Gotland som ska fastställa programmet och Regionfullmäktige
som ska ta beslutet.26. Samråd genomförs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och planeras
att pågå under minst två månader efter kungörelse. Fastställelse av programmet planeras till
sista fullmäktigemötet under 2018.

25

Region Gotland kan enbart fastställa åtgärdsprogrammet i de delar där det finns en samsyn mellan dem och den myndighet som ska
vidta åtgärden, jämför 36 § Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
26
5 kap 5 § miljöbalken

23 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Bilagor
Bilaga 1 CMA
Bilaga 2 Samrådsredogörelse
Bilaga 3 Modellering
Bilaga 4 Trajektorieanalys
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Bilaga 5 Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
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Bilaga 1 CMA
PM CMA

2017-12-11

Underlag gällande påverkan för grundvattnet vid användande
av CMA för dammbindning
CMA är en förkortning av kalciummagnesiumacetat och är ett ämne som tillsammans med kaliumformiat lyfts fram som alternativ till vanligt vägsalt (natriumklorid) och ”sommarsalt”
(kalciumklorid) för halkbekämpning och dammbindning. Acetat i namnet betyder att det är
salt av ättiksyra och formiat att det är salt av myrsyra.
Ämnenas användning för halkbekämpning har undersökts av bland annat Finlands miljöcentral (SYKE). De undersökte främst kaliumformiat och konstaterade att ämnet bryts ned
snabbt förutsatt en biologisk aktiv jordmån alternativt en omättad zon på minst fyra meter.
I laboratorieskala undersöktes både CMA och kaliumformiat avseende ämnenas toxicitet på
vegetation och de konstaterades vara mer toxiska mot växter än vanligt vägsalt27.
Swedavia använder numera kaliumformiat istället för Urea för halkbekämpning av landningsbanor28. De uppmärksammar ämnets förbrukning av syre vid nedbrytning och stor del
av nedbrytningen sker inom reningsanläggningen före utsläpp till ytvattenrecipient.
Ämnenas användning för dammbindning har undersökts i flera studier 2930. Dessa behandlar främst CMAs förmåga att reducera PM10 och inte andra miljöaspekter. En rapport från
VTI redovisar dock följande egenskaper för CMA:
•
•
•

Biologiskt nedbrytbart och därmed syreförbrukande i jord och vatten
Högre förmåga att mobilisera metaller i jord i jämförelse med NaCl
I princip harmlöst för vegetationen
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Sammanfattning
De organiska salterna CMA och kaliumformiat är biologiskt nedbrytbara, vilket är positivt
ur ett spridningshänseende. Samtidigt innebär nedbrytningen en hög syreförbrukning vilket
kan ge syrebrist och reducerande förhållanden för nedströms liggande grundvattenmagasin.
Detta i sin tur kan innebära vissa vattenkvalitetsproblem med bland annat förhöjda järnoch manganhalter men även högre halter av lösta metaller.

27
28
29
30

https://link.springer.com/article/10.1065/jss2003.07.080?no-access=true
https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/#gref
Vägtekniska institutet Effekter av dammbindning av belagda vägar, VTI rapport 666, år 2010
SLB analys Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006, SLB 6:2006, år 2006
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Vissa studier pekar på att ämnena har en toxicitet mot växter men vid användning i full
skala verkar inga sådana konsekvenser ha uppmärksammats.
Sammantaget bedöms riskerna för grundvattnet vid användande av CMA eller kaliumformiat, för dammbindning, som små. Stockholm stad använder också CMA för dammbindning på 35 innerstadsgator för att minska halten av PM10.31

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotland har dock normalt ett tunnare jordtäcke och matjordtäcke vilket gör förhållandena
för snabb nedbrytning något sämre än andra områden med mäktigare jordlager men samtidigt kompenseras detta av att säsongen för en biologisk aktiv jordmån är längre i Visby än
för Stockholm och större delen av övriga Sverige, vilket beror på det milda klimatet.

31

http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/antal-dygn-over-normvardet-for-pm10-i-luft/
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Bilaga 2 Samrådsredogörelse
Förslag till bilaga som Region Gotland skriver efter genomfört samråd
Kan innehålla: En beskrivning av hur samrådet har genomförts, om det har kungjorts, i vilken tidning, om det ställts ut var, rent fysiskt och vilken tid (praktikaliteterna kring hur
samrådet skett).
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Ska redovisa vilka synpunkter som kommit in, och hur hänsyn till dem har tagits eller tas,
samt foga sammanställningen till de övriga handlingarna i ärendet.
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Bilaga 3 Beräkningsförutsättningar
PM MODELLERING
Uppdrag

Uppdragsledare

Datum

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Emma Hedberg

2017-09-28

Uppdragsnummer

Upprättad av

1157881000

Carl Thordstein

Validering av mätdata, bakgrundshalter och meteorologi
För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången har beräkningsmodellen i rapporten validerats/kalibrerats mot 2016 års mätdata av luftföroreningar
(mätstationen vid Österväg 17 i Visby). Validering av modellen görs även med syftet att utvärdera dess förmåga att reproducera representativa halter för det undersökta området. Naturvårdsverkets har tagit fram kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodeller ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på modellberäkningar som finns definierade i EU:s
Luftdirektiv och baseras på jämförelse mellan beräknade halter och uppmätta halter. I Tabell 5 framgår vilka krav som ställs på de luftföroreningar som ingår i denna utredning.
Tabell 5. Kvalitetsmål för modellberäkningar enligt Naturvårdsvårdsverkets författningssamling (2010:8)

Kvalitetsmål
Årsmedel
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Dygnsmedel

Partiklar (PM10)
50 %
Ännu ej fastställt

För att avgöra om modellberäkningarna uppfyllde kvalitetsmålen, nyttjades ett verktyg rekommenderat av referenslaboratoriet för tätortsluft (SMHI). I verktyget infogas modelldata
respektive mätdata från mätplatsen vid Österväg 17 i Visby och från dessa beräknar verktyget kvalitetsmåtten för både års och dygnsmedelvärde. Kvalitetsmålen anges som osäkerhet
med måtten RPE eller RDE. För årsmedelvärden rekommenderas att RDE används vid
halter som väl underskrider gränsvärdena. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att ett
perfekt uppnått modellresultat inte nödvändigtvis behöver innebära 100 % överensstämmelse med mätdata. Detta då varken mätningar eller modeller återger en perfekt beskrivning av atmosfärens kemiska tillstånd. Atmosfären påverkas av flertalet icke-linjära och till
viss del stokastiska parametrar, varför en viss spridning är att vänta mellan uppmätta och
beräknade halter.
Valideringen genomfördes mot mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka
2 meter norr om Norra Hansegatan. Resultatet visade på låg modellosäkerhet och kvalitetsmålen innehölls med god marginal, se Tabell 6.
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Tabell 6. Resultat av modellosäkerheten

Resultat

Partiklar (PM10)

Årsmedel*
Dygnsmedel

1%
-

* Beräknad med det statistiska måttet RDE (Relativt Directive Erros), utgår från gränsvärdena i EUs Luftdirektiv

Modellberäkningarna återger inte, som tidigare nämnt, en exakt överensstämmelse med
mätdata, vilket innebär att det finns vissa felkällor. Det är dock viktigt att framhålla att
bättre beräkningsresultat erhålls genom att kalibrera mot mätdata.
Förutom lokala emissioner sker även intransport av luftföroreningar från andra regioner i
Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands. I programvaran Aermod
som används vid spridningsberäkningarna adderas bakgrundshalter för kvävedioxid och
partiklar (PM10). Bakgrundhalterna som nyttjats i beräkningarna har hämtats från mätningarna genomförda vid Tallunden under 2003, som är de enda genomförda mätningarna av
bakgrundhalterna.

Spridningsmodell
Spridnings- och depositionsberäkningarna är utförda enligt de amerikanska miljömyndigheternas (US-EPA) godkända modellkoncept Aermod. Inom EU saknas motsvarande system när det gäller krav på spridningsmodeller. I EU finns organisationen Eionet (European Topic Centre on Air and Climate Change) som har tagit fram en förteckning över
spridningsmodeller som används inom EU. Modellen finns beskriven på Referenslaboratoriet för tätortslufts internetsida (SMHI):
http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod.
Tre olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är:
•
•
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•

AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de meteorologiska parametrarna för bl.a. vertikala profiler i luftrummet.
AERMOD är en spridningsmodell, speciellt utvecklad för att beskriva halter i närområdet av utsläppskällan
AERMAP är en beräkningsmodell för definiering av de topografiska förhållandena

Resultatet redovisas som en geografisk spridning med kontinuerliga haltnivåer 1,5 meter
ovan marknivå i enheten µg/m3. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enskilda byggnader, men innehåller information gällande platsspecifik topografi och råhetsfaktor; beskriver
ytans skrovlighet och därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar ”stadsmiljö”.
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Emissionsdata använda i spridningsberäkningarna
Emissionsfaktorn är den mängd partiklar (PM10) som ett genomsnittligt fordon skapar per
körd sträcka. Emissionsfaktorn påverkas av många olika förhållanden, exempelvis fordonens typ och hastighet samt vägbanans beläggning, dammighet och fuktighet.
Avgasemissioner beräknas i huvudsak med hjälp av emissionsmodellen HBEFA 3.3. Det är
en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden.
För partiklar domineras utsläppen av partiklar (PM10) som uppkommer vid slitage och ej
som avgaser. För emissionerna av partiklar är andelen tung trafik, dubbdäcksandel och antal fordon de viktigaste parametrarna. Dubbdäcksandelen har påvisats ha en avgörande inverkan på partikelhalterna. I dagsläget uppgår dubbdäcksandelen i Visby till cirka 70%. Då
normen för PM10 avser ett högsta tillåtna medelvärde för ett helt kalenderår, behövs information gällande dubbdäcksandelens påverkan på halterna under ett år. För beräkningarna av PM10 användes därav genomsnittliga emissionsfaktorer under ett helt år.

Meteorologiska förutsättningar och andra faktorer som påverkar partikelhalterna
Meteorologiska parametrar har stor inverkan på luftföroreningar. Detta genom att påverka
diverse fysiska och kemiska processer så som koagulation, kondensation och avdunstning,
kemisk omvandling samt torr och våtdeposition (Tang et al., 2014). Förenklat transporterar
vinden föroreningarna, turbulensen blandar och späder dem och nederbörden ”sköljer”
bort dem från atmosfären (Trafikverket, 2012).

Vind och turbulens
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Vind kan, väldigt grundläggande, definieras som luft i rörelse. Den påverkar luftkvaliteten
genom transport av luftföroreningar och kan delas in i olika skalor. Globala och mesoskaliga vindmönster har stor betydelse vid långväga transport av luftföroreningar. Vindmönster på mikroskala sker över områden mindre än 10 kilometer och är av störst intresse vid
mätning och övervakning av luftföroreningar på lokal nivå. Vindarnas hastighet och riktning på mikroskala är beroende av sin omgivning och kan avvika markant på grund av varierande friktionseffekter av jordytan, exempelvis oregelbunden topografi, stadens värmeö,
effekten av sjöar och hav, öppen mark och utformningen av gaturum. Det är av betydelse
att veta riktningen på vinden vid prediktioner av föroreningarnas spridning (RRC.AP,
2004).
Utspädningen av föroreningar i den lägre atmosfären påverkas kraftigt av konvektiv och
turbulent omblandning (RRC.AP, 2004). Turbulens brukar betraktas som oregelbundna
virvlar och uppkommer i atmosfären genom mekaniska eller termiska processer. Mekaniskt
bildad turbulens skapas genom friktion mot underlaget. Friktionen mot marken minskar
vindhastigheten nära marken, vilket leder till att vindhastigheten ökar med höjden och bildar en vindhastighetsprofil som skapar turbulens. Byggnader och gaturum kan skapa turbulenta vakar (stora virvlar) nedströms hindren. Storleken på vakarna är beroende av vindriktningen i förhållande till byggnaderna och gaturummet, byggnadernas dimensioner och gaturummens utformning. Fordon ger också upphov till mekanisk turbulens. Vakarna bildas i
omedelbar närhet och är beroende av fordonens hastighet. Termisk turbulens skapas ge-
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nom att solinstrålningen värmer marken, som i sin tur värmer luften och när den varma luften stiger skapas varma virvlar (turbulens). Den termiska turbulensen är beroende av hur
stort energiutbytet är mellan marken och atmosfären. Ökad turbulens leder generellt sett till
ökad utspädning av luftföroreningarna och därmed minskade föroreningshalter. Dock kan
situationen bli annorlunda för partikelhalten, då ökad turbulens kan öka resuspensionen av
partiklar och därigenom öka partikelhalten (Trafikverket, 2012).

Meteorologi använd i beräkningarna
Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET)
har tagits fram för det aktuella området i Visby. Den meteorologiska informationen bygger
på en avancerad numerisk väderprognos modell, ”Mesoscale Model 5th generation”
(MM5), vilken har beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna för Visby åren
2014–2016, totalt 26 304 timmar. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd och nederbörd. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled (vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet etc.). Metoden att använda MM5 data följer de anvisningar som de amerikanska miljömyndigheterna (US-EPA) tagit fram att användas i motsvarande tillståndsansökningar i USA. Motsvarande data används även i Europa.
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I Figur 8, beskrivs meteorologin i form av ett vindrosdiagram. Medelvindhastigheten för
året 2014–2016 är 5,21 meter per sekund och andel lugna vindar uppgick till 0,94 %.

Figur 8. Vindros för meteorologiska data året 2014–2016, Visby

31 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Säsongsvariation
Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt, men partikelhalter
är komplexa och platsberoende, vilket leder till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009).
Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et
al., 2005).
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De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter förekommer generellt under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är som mest effektiv
vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort (Areskoug et al.,
2004). PM10-halten är lägre på sommaren på grund av: lägre trafikintensitet, vilket minskar
både de direkta och indirekta emissionerna, och av en i allmänhet mer intensiv turbulent
blandning, vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna (Johansson et al., 2007).
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Bilaga 4 Trajektorieanalys
PM LÅNGDISTANSTRANSPORT OCH SÄSONGSVARIATION AV PM 1 0

2018-02-09

STATISTISK ANALYS AV POTENTIELLA KÄLLBIDRAG TILLUPPMÄTTA PM10-HALTER VID ÖSTERVÄG 17 OCH EVENTUELLA BIDRAG TILL ÖVERSKRIDANDE AV MKN FRÅN LÅNGDISTANSTRANSPORT.
DR. PETER TUNVED, SENIOR MILJÖKONSULT

Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva säsongsvariationen hos PM10 och hur långdistanstransport potentiellt bidrar till överskridande av MKN för PM10 vid mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka 2 meter norr om Norra Hansegatan.

Bakgrund
Partiklar (”aerosoler”) förekommer naturligt i atmosfären, och är en väsentlig del i klimatsystemet då de framför allt bidrar till molnbildning. I höga koncentrationer utgör emellertid
partiklar en hälsorisk, varför det är nödvändigt att följa upp och i möjligaste mån reglera de
halter för vilka människor exponeras.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Definitionsmässig är aerosolen en suspension av partiklar i en gasfas (luft), och således omfattar aerosolen både partiklarna och gasen i vilken de är suspenderade. Partiklarna förekommer över ett mycket stort storleksområde, från några få nanometer upp till ca 100µm
då partiklarna blivit så stora att det inte längre kan antas hållas svävande på grund av deras
sedimentationshastighet.
Partiklar är alltid närvarande i atmosfären, men halterna varierar kraftigt både temporalt
och spatialt. I en ren arktisk bakgrundsmiljö kan halterna uppgå till något tiotal partiklar per
kubikcentimeter, och den totala massan (TSP; Total Suspended Particle mass) till någon tiondels mikrogram per kubikmeter luft. I starkt förorenade miljöer kan antalet uppgå till
hundratusentals partiklar per kubikcentimeter och TSP kan vara hundratals mikrogram per
kubikmeter.
Typiskt återfinns det största antalet partiklar vid storlekar mindre än 1µm, medan den
största andelen av partikelmassan ofta återfinns inom ett storleksområde runt och över
1µm.
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Även källtyperna varierar kraftigt mellan olika storleksklasser hos partiklar. Små partiklar,
typiskt upp till ett hundratal nanometer genereras framför allt genom gas-partikelbildning
samt primära emissioner från alla typer av förbränningsprocesser. Partiklar större än 1µm
är ofta mekanisk genererade, och bidrag lämnas genom olika typer av re-suspension, utsläpp av partiklar från slitage av vägbana från biltrafik, dubbdäck, sandning, saltning m.fl.
Den kraftiga variationen av partikelhalter i atmosfären bestäms till stor del av partiklarnas
livstid, generellt brukar man som tumregel ange en livstid på några dagar till en eller ett par
veckor i nedre delen av troposfären. Detta är dock till stor del en förenkling, då livstiden
hos olika storleksklasser hos partiklar varierar mycket kraftigt. Såväl mycket små som
mycket stora partiklar har kort uppehållstid i atmosfären då de bortförs genom torrdeposition genom diffusionsprocesser (små partiklar) och sedimentation (stora partiklar). Dessa
partiklar deponeras därför i regel nära deras källa och saknar i stort potential att transporteras längre sträckor. Partiklar av intermediär storlek, runt ett hundratal nanometer, har lång
uppehållstid i atmosfären och kan därför lämna bidrag till halter vid receptorer långt ifrån
källan.
I Luftkvalitetsförordning (2010:477) 5§ anges de definitioner som ligger till grund för miljökvalitetsnormerna avseende partiklar i luft.
”PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 mikrometer, och
PM2,5: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 mikrometer.”
Härav följer att PM10 således representerar den integrerade partikelmassan hos aerosoler
mindre än 10µm och PM2,5 den integrerade partikelmassan hos aerosoler mindre än 2,5µm.
Av diskussionen ovan följer att höga halter PM10 både kan vara ett resultat av lokala emissioner av större partiklar med kort uppehållstid, men att bidrag även kan komma från långdistanstransport av den finare partikelfraktionen PM2,5 som är en delmängd av PM10.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna delstudie avser de mätningar som genomförts vid mätstationen Österväg 17 i Visby,
och syftet är att med hjälp av analys av luftmassetransport (trajektorieanalys) undersöka i
vilken omfattning luftkvaliteten vid mätstationen påverkas av långväga transport, för att
därmed bättre utröna vilka åtgärder som befinns lämpliga för att förbättra luftkvaliteten i
Visby.

Metod
För hela mätperioden 2013-2016 beräknades dagligen fyra 120h bakåttrajektorier (00:00,
06:00, 12:00, 18:00). Var och en av dessa trajektorier visar hur luften har rört sig bakåt i tiden, både horisontellt och vertikalt, innan luftmassan ankom receptorn (Österväg 17). Genom att relatera trajektorians transportväg till den uppmätta halten kan statistik för emissionspotential hos källområden inom 120h transporttid till receptorn uppskattas. Den modell som användes för dessa beräkningar var HYSPLIT4 (Draxier and Hess 1998) och de
meteorologiska data som ligger till grund för analysen var ”GDAS one degree archives”
(https://arl.noaa.gov/archives.php).
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Genom att kombinera de drygt 5500 luftamassetrajektoriernas geografiska transporthistoria
med den uppmätta halten vid Österväg 17 och genom att sedan projicera det resultatet på
en karta kan man skapa en uppfattning om det potentiella bidraget från olika källområden
till de uppmätta PM10 halterna vid receptorn.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 1: Karta över potentiella källområden till uppmätta PM10-halter vid Österväg 17. Figuren visar vilken koncentration som i medeltal uppmäts sedan luften passerat ett geografiskt område. Det är tydligt att transport norrifrån
lämnar litet bidrag till uppmätta PM10 halter, medan centrala och östra delar av europeiska kontinenten potentiellt
lämnar stort bidrag till uppmätta PM10 halter.

I Figur 1 redovisas resultatet av analysen. Analysresultatet är projicerat i polära koordinater
med receptorn lokaliserad till mittpunkten i koordinatsystemet. Färgkodningen anger vilken
koncentration som typiskt uppmäts vid Österväg 17 då luften passerat en viss geografisk
plats. Det framgår tydligt att de högsta halterna i medeltal, upp till 25->40µg/m3, uppmäts
då luften passerat de centrala och östra delarna av kontinenten. Detta visar med tydlighet,
att vid de tillfällen då kontinental transport av luftmassor föreligger medför detta klart förhöjda halter av PM10. Detta belyser åter det faktum att PM10 kan ha en signifikant komponent av långdistanstransport, vilket då sannolikt innebär att PM10 vid dessa fall har ett starkt
bidrag från mindre partiklar.
Det är vidare klart, att lufttransport från kontinenten inte självklart leder till dygnsmedelvärden som ligger över miljökvalitetsnormen (50µg/m3), men transport från dessa områden
kan påverka årsmedelvärdet, och därmed överskridande av MKN PM10 årsmedelvärde
(40µg/m3).
Under den studerade perioden (2013-2016) uppmättes 147 dygnsmätningar med PM10-halter över 50µg/m3. Det finns en tydlig årstidsvariation i dessa överskridanden, och majorite-
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ten sker under vinter/vår, med ett maximum under mars (ca 50% av samtliga överskridanden). Figur 2 visar hur uppmätta överskridanden av dygnsnormen fördelar sig månadsvis
under mätperioden.

Figur 2: Månadsfördelningen av uppmätta PM10 halter vid Österväg 17, Visby, under perioden 2013-2016.
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För att få en vidare analys av huruvida dess överskridande kan ha påverkats av långdistanstransport genomfördes en ytterligare analys med hjälp av de beräknade trajektorierna. I
detta fall valdes endast ut de trajektorier som var kopplade till dygn med uppmätta dygnshalter av PM10>50µg/m3. Genom att studera var luften befunnit sig innan den ankom receptorn vid dessa tidpunkter kunde en geografisk källfördelning av luft med PM10-halter
över 50µg/m3 skapas. Resultatet redovisas i Figur 3.

Figur 3: Figuren visar vilka de typiska källområdena är då dygnsmedelvärden för PM10 överskrider 50 µg/m3.

Det framgår tydligt från Figur 3 att källområden för luftmassor som ger PM halter över
50µg/m3 markant skiljer sig från de källområden som i medeltal ger högst uppmätta koncentrationer vid Österväg 17. Tydligt är särskilt transportkorridoren från nordväst, som
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medför transport av luft från Nordatlanten och vidare över södra Sverige. Denna typ av
transport är oftast associerad med lågtryckssituationer över Nordatlanten och Skandinavien. Det finns även en tydlig komponent av nordlig transport associerad med PM10-halter
över 50 µg/m3. Detta indikerar i sin tur att bidraget från kontinentala källor är vid dessa
överskridanden i regel är lågt, om än ej obetydligt.
Resultaten indikerar således att kontinentala källor tydligt påverkar luftkvaliteten vid Österväg 17 då luftmassetransport sker från dessa områden, men oftast ej i sådan utsträckning
att dygnsnormen för PM10 överskrids. Detta ger vid handen att den dominerande orsaken
till överskridande av dygnsnormen till störst delen bestäms av lokala faktorer såsom halkbekämpning, användande av dubbdäck, meteorologiska faktorer (nederbördsmängd, vindhastighet mfl).

Slutsats
Resultatet av analysen indikerar att mätplatsens luftkvalitet tydligt påverkas av långdistanstransport från kontinenten. Detta sker dock i regel inte i sådan omfattning att dygnsnormen
för PM10 överskrids vid receptorn. Det förefaller ändå sannolikt att långdistanstransport
från mer förorenade områden har en stor påverkan på det uppmätta årsmedelvärdet, och i
det fallet är det rimligt att anta att dessa kontinentala källbidrag främst påverkar den storleksfraktion som omfattas av PM2,5.

Referens
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Bilaga 5 Åtgärdsförslag
Åtgärder som är nödvändiga för att bygga upp kunskapsunderlaget
GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2018–2019

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

Miljö- och hälsoskydd

Investering 100 tkr,
Drift 300 tkr/år.

Utvalda platser i Visby samt i
andra samhällen

Inventering av gator och vägar för att
kategorisera underlaget och slitaget på
olika typer av vägar i Visby. Ger ett
underlag för beslut om beläggningar
bör bytas ut och hur det ska prioriteras.
Kunskapsunderlag för att göra bättre
bedömningar av partikelhalten i Visby

2018–2019

TKF, planering

Ej bedömd

Alla vägar

2018–2019

TKF, trafikplanering

50 tkr

Utvalda gator i Visby

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov
Vi behöver förbättra kunskapen om
vilka områden i Visby som åtgärder
behöver vidtas
Förbättra kunskaper om användning
av kalkmaterial på privata parkeringsplatser, städmetoder och konsekvenser av detta. Förbättra den generella
luftkvaliteten i staden med avseende
på partiklar

2018–2019

4 tkr

Räkna på utvald gata i Visby

2018–2019

TKF, trafikplanering
SBF,miljö

150 tkr

Större del av Visby

2018–2019

SBF, miljö

Debiterbar tillsyn

Privata parkeringsplatser i
Visby

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

FÖRBÄTTRA OCH UTÖKA
MÄTDATA

Införskaffande av stationär provtagningsutrustning som ger realtidsdata
samt köpa in en portabel mätare.

Snabb feedback på effekt av åtgärder.
Ökad kunskap om förhållandet urban
och regional bakgrund jämfört med
det lokala bidraget.

INVENTERING AV VÄGBELÄGGNING

TRAFIKRÄKNING
RÄKNING AV DUBBDÄCKSANDEL
GÖRA EN PM10-SIMULERING ÖVER STÖRRE DEL
AV VISBY
INVENTERING AV PRIVATA PARKERINGSPLATSER

Ökar kunskapen kring föroreningssituationer och källor. Ökar möjligheten
för Regionen att välja åtgärder genom
att kunna analysera effekterna i realtid.
För att se över hur stor andel av Visbys vägnät som kan vara av porösa
stenmaterial, behöver en inventering
göras.

Räkning av all trafik på vissa gator i
Visby. Uppgifter om andel tung trafik
räknas samtidigt.
Räkna andelen dubbdäcks i Visby
Utöka den simulering som har gjorts
Minimera kalkanvändandet på t.ex.
parkeringsytor som också kan påverka
PM10-halterna. Städning ska ske så att
kalkkross inte förekommer i onödan.
Ej använda lövblås.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Operativa åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019–2023

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

SBF, miljö
Enskild

100 tkr

Generell minskning, fordon
som kör i tätbebyggelse

Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt
till partikelhalterna, och en hållfastare
asfalt förväntas slitas i mindre utsträckning, vilket förväntas leder till
mindre slitagepartiklar

2019–2023

TKF, gata park

De vägar som är mest trafikerade i Visby

Konventionell städning tar bort det
kvarvarande kalk- eller granitkrossen
som bidrar till slitage och partikelbildning. Kan leda till höga partikelhalter
precis vid utförandet.

2019

TKF, gata park

En grov kostnadsuppskattning anger
cirka 250 kr/m2. Utbyte av asfalt kan
ske enligt nuvarande
tidtabell men materialet byts ut mot ett
mer slitagestarkt.
Totalkostnad för
detta är ej uträknad
Ej bedömd

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

SÄNKA DUBBDÄCKSANDELEN

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.
Genom att välja en hållfastare beläggning på gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens)
slitage på vägytan.

Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

Utökad konventionell städning för att
minska förstadiet till PM10. Med okulär
besiktning bedöma om ytterligare
städåtgärder.

HÅLLFASTARE VÄGBELÄGGNING

UTÖKAD STÄDNING
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Alla vägar i Visby, med
eventuell utvidgning till
andra samhällen

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Operativa åtgärder som kan vara nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Dessa åtgärder och dess effekter behöver utvärderas och bedömas för Visbys platsspecifika förhållanden
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

ÄNDRAD HALKBEKÄMPNING

Använda granitkross istället för kalkmaterial för att minska uppkomst av
partiklar

Granitkross förväntas bidra till lägre
partikelhalter jämfört med kalkkross.

2018–2019

TKF, gata park

Alla gator i Visby och eventuellt i andra samhällen

DAMMBINDNING

CMA kan användas för att dammbinda
uppvirvlingsbart material, för att reducera partikelhalter i luft

CMA förväntas sänka den uppvirvlade
fraktionen av PM10 om den används
regelbundet under torra perioder under våren, innan städning och upptag
av vägens dammförråd genomförts.

2019

TKF, gata park

1 155 tkr (uppskattad totalkostnad för
schablonförbrukning
på 3000 ton/år). Tillkommande kostnad
vid utökat halkbekämpningsområde
Ej bedömt. Kostnadsberäkning kan
göras efter utredning om omfattning
har skett

KOMPLETTERANDE
STÄDNING

PM10 -städning32, för att ytterligare arbeta med att minska förstadiet till PM10

PM10-städning städar bort en finare
fraktion av partiklar jämfört med konventionell städning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift.
Testas under 2018 av TKF.

2018

TKF, gata park

En grov kostnadsuppskattning anger
cirka 1200 kr/tim

Visby

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM10. Effekten på PM10 i omgivningsluft kan diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.

41 (42)

Endast på de mest trafikerade gatorna

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Kompletterande åtgärder som kan bli aktuella om ovanstående åtgärder inte leder till uppfyllnad av miljökvalitetsnormerna
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

SÄNKT HASTIGHET

Partikelemissioner är linjärt beroende
av hastighet. Sänkt hastighet leder till
lägre slitageemissioner.
Använda CMA istället för, eller komplement till, krossmaterial

Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad
uppvirvling.

ÄNDRAD HALKBEKÄMPNING

CMA halkbekämpar och dammbinder
på samma gång. Förväntas leda till en
reduktion av partikelhalterna från uppvirvling

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019–2020

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

TKF, trafik

Ej bedömd

Utvalda gator i Visby

2018–2019

TKF, gata park

Ej bedömt. Omfattning måste preciseras

Endast på de mest trafikerade gatorna
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2817

Martin Ekepil Ringelid, Johan Berglund

17 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxa Livsmedelslagen

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny taxa för livsmedelslagens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att den fasta avgiften tas bort och livsmedelstaxan endast
består av den rörliga delen där kontrollavgift beräknas efter faktisk nedlagd
kontrolltid och debiteras efteråt.
Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
MHN § 48 att ta fram en handlingsplan och översyn av enheterna för att uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019, MHN § 41.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i handlingsplanen prioriterat Enhet livsmedel på
grund av enhetens resultat på ca 1 miljon kronor i underskott emot budget år 2017.
Utgångspunkt

Livsmedelslagen, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om nyregistrering och
kontroll.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.”

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2817

”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För den offentliga kontrollen inom livsmedelslagstiftningen som kommunerna är
skyldiga att svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det
är särskilt föreskrivet. Som framgått ovan finns särskilda föreskrifter
Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen som ger kommunerna rätt att ta
ut avgifter, dels i kontrollförordningen såvitt gäller extra kontroll, dels i
livsmedelslagen med tillhörande förordning såvitt gäller ärenden om godkännande
och registrering och den offentliga kontrollen i övrigt. Reglerna både i
kontrollförordningen och i livsmedelstiftningen är utformade så att kommunerna är
skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen.
Självkostnadsprincipen

En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på
indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Kommunallagens självkostnadsprincip torde ha en underordnad betydelse för
kommunernas verksamhet när det gäller den offentliga kontrollen inom bl.a.
livsmedelsområdet. Här gäller i första hand den princip som uttrycks i artikel 27.4 i
kontrollförordningen, nämligen att högre avgifter än en myndighets kostnader för
kontrollen inte får tas ut (se även avsnitt 1.2). I bilaga VI till kontrollförordningen är
angivet vilka kostnader timtaxan för den offentliga kontrollen får täcka. Det handlar
om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2817

Likställighetsprincipen

Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis. Som framgått ovan finns sådana bestämmelser i
kontrollförordningen (se avsnitt 1.2). Bestämmandet av årligkontrolltid för olika
kategorier av anläggningar ska därför i första hand ske med beaktande av de kriterier
som anges i kontrollförordningen.
Administrativa rutiner

Regionfullmäktiges beslut om taxa

Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.

Bedömning

Revidering av taxan är en av åtgärderna Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för
att kunna få ekonomin i balans för Enhet livsmedel.
Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, vilket
innebär att förvaltningen kan arbeta mer rätt, både strategiskt och långsiktigt utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.
 Taxan blir en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga
motprestationen


Företagarna slipper den årliga administrativa avgiften.



Det innebär att de administrativa resurserna som förvaltningen varje år lägger
på förberedelser av register inför utskicket , kommer försvinna.



Koncernnyttan blir stor i och med att man inte kommer behöva skickat ut ca
800 stycken pappers fakturor årligen, man spar resurser för både
samhällsbyggnadsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.



Bidrar till att sänka koncernens kostnader för porto årligen, både fakturor
och påminnelser.
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Frågor från företagarna efter fakturorna gått ut minskar för handläggare på
enhet livsmedel och alkoholtillstånd och RSF, vilket frigör tid till att lägga
resurser på rätt saker som ger mer samhällsnytta.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
2018-05-17
Ny Livsmedelstaxa
Konsekvensanalys – Ny taxemodell för livsmedelslagens område

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 48

Ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen

MHN 2018/2817

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullmäktige att godkänna förslaget till
ny taxemodell för livsmedelslagens verksamhetsområden.

Bedömning

Revidering av taxan är en av åtgärderna Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för
att kunna få ekonomin i balans för Enhet livsmedel.
Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, vilket
innebär att förvaltningen kan arbeta mer rätt, både strategiskt och långsiktigt utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.
Taxan blir en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga
motprestationen
Företagarna slipper den årliga administrativa avgiften.
Det innebär att de administrativa resurserna som förvaltningen varje år lägger på
förberedelser av register inför utskicket , kommer försvinna.
Koncernnyttan blir stor i och med att man inte kommer behöva skickat ut ca 800
stycken pappers fakturor årligen, man spar resurser för både
samhällsbyggnadsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.
Bidrar till att sänka koncernens kostnader för porto årligen, både fakturor och
påminnelser.
Frågor från företagarna efter fakturorna gått ut minskar för handläggare på enhet
livsmedel och alkoholtillstånd och RSF, vilket frigör tid till att lägga resurser på rätt
saker som ger mer samhällsnytta.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Andreas Larsson.
Beslutsunderlag

Handling
Datum
Tjänsteskrivelse
2018-05-17
Ny Livsmedelstaxa
Konsekvensanalys – Ny taxemodell för livsmedelslagens område
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Sammanfattning

Denna konsekvensanalys utgör underlag för ett beslut att antingen behålla eller frångå
nuvarande taxemodell inom Livsmedelslagens område.
Nuvarande taxemodell består av både en fast avgift och rörlig del. Den rörliga
kostnaden beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras efteråt. Den
fasta delen debiteras årligen även om företagaren inte får någon kontroll från
enhet livsmedel och alkoholtillstånd (enheten)
Den nya taxemodellen, innehåller enbart den rörliga delen. Syftet med modellen är
att ge en tydlig motprestation med ökad transparens och tydlighet, detta i enlighet
med självkostnadsprincipen (8 kap. 3c § kommunallagen) och likställighetsprincipen
(2 kap. 2 § kommunallagen).
Införandet av den nya taxemodellen bedöms få följande effekter:

Fördelar
 Företagarna slipper den årliga
administrativa avgiften.


Taxan blir en konsekvens av
faktisk nedlagd
handläggningstid, det vill säga
motprestationen



Minskad administrativ börda
inom Region Gotland
Handläggarna på enheten
förordar att taxan ska ändras



Nackdelar
 Kräver en informationsinsats i
startskedet, extern och internt

Förvaltningen bedömer att enheten kommer att klara att täcka upp bortfallet genom
att overhead kostnaderna räknas in i timavgiften för 2019 och att den minskade
administrativa bördan på handläggarna på enheten kommer ge ett ökat antal
kontrolltimmar.
I §3 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter framgår att kontrollmyndigheten ska ta ut en årlig kontrollavgift
för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. En obligatorisk avgift har
ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor mellan företag lokaliserade i olika
kommuner. En obligatorisk avgift har också ansetts förhindra att
kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till bristande
resurser.
Den fasta avgiften Region Gotland debiterar uppfyller inte dessa kriterier då den är
betydligt lägre än den årliga avgiften för andra kommuner och inkomsterna från den
fasta avgiften uppgår endast till 481 tkr (2018) vilket inte hindrar att
kontrollmyndigheten skulle kunna prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till
bristande resurser. Därför anser Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) att
ett beslut att ta bort den fasta delen inte skulle innebära någon förändring gentemot
kontrollförordningen.
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Nuvarande taxemodel

Avgiften för livsmedelstillsyn består av en fast och en rörlig del.
 Den fasta delen är kommunens overheadkostnader för tillsynsorganisationen
fördelat på antalet livsmedelsanläggningar som ska få tillsyn.
 Den rörliga kostnaden (kontrollavgiften) är per tillsynstimme och beräknas
efter arbetskraftskostnaden och hur många inspektionstimmar en inspektör
ska hinna på ett år.
Den rörliga kostnaden beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras
efteråt. Den fasta delen debiteras årligen även om företagaren inte får någon kontroll.
Avgiften för den fasta delen är samma för alla livsmedelsanläggningar. Nuvarande
taxa antogs av fullmäktige 12 oktober 2015, Rf § 248.
Ny taxemodell

Föreslagen taxa innehåller enbart den rörliga delen. Den rörliga kostnaden är per
tillsynstimme och beräknas i enlighet med SKL:s underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme, från april 2015. I handläggningskostnaden ingår
bl.a. arbetskraftskostnaden, overheadkostnaden och hur många inspektionstimmar en
inspektör ska hinna med.
Bedömning

Dagens modell har kritiserats eftersom det är svårt för företagarna att förstå vad de
betalar för när det gäller den fasta avgiften. T.ex. kan en företagare få två fasta
avgifter om de har en verksamhet med både livsmedel och dricksvatten, dessa räknas
som två stycken livsmedelsanläggningar.
Handläggare på enheten för livsmedel och alkoholtillstånd lägger många timmar på
att svara på frågor kring den fasta avgiften. Verksamhetsutvecklare på
förvaltningsstöd lägger ca 4 arbetsdagar bara på att kontrollera underlaget till de fasta
avgifterna inför och efter debitering. Ekonomiassistenter på RSF lägger även de
mycket tid på den årliga avgiften.
I §3 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter framgår att kontrollmyndigheten ska ta ut en årlig kontrollavgift
för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Detta då en obligatorisk
avgift har ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor mellan företag lokaliserade i olika
kommuner. En obligatorisk avgift har också ansetts förhindra att
kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till bristande
resurser.
Den årliga avgiften Region Gotland debiterar uppfyller inte dessa kriterier då den
årliga avgiften är betydligt lägre än för andra kommuner och inkomsterna från den
fasta avgiften uppgår endast till 481 tkr (2018) vilket inte hindrar att
kontrollmyndigheten skulle kunna prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till
bristande resurser.
Tidigare regering gav Statskontoret ett uppdrag att se över avgiftssystemet och lämna
förslag på en effektiv avgiftsfinansiering. Uppdraget utmynnade i Statskontorets
rapport 2015:17 där statskontoret bl.a. föreslår att efterhandsdebitering av kontroll
bör bli möjlig.
Livsmedelsverket anser i sin rapport om översyn av riskklassningsmodell för
livsmedelskontroll 17 april 2018 att kontroll uteblir är en av de främsta anledningarna
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till att systemet med förhandsdebitering saknar legitimitet. Det skulle stärka
förtroendet för kontrollsystemet och myndigheterna om kontrollen skulle övergå till
en obligatorisk efterhandsdebitering, en mer accepterad betalningsform där uteblivna
kontroller inte längre behöver belasta företagarna. Denna fråga har utretts särskilt
och Livsmedelsverket har begärt att Näringsdepartementet utreder en sådan
förändring.
Sedan Region Gotland införde den nuvarande taxemodellen har ett flertal kommuner
visat intresse kring vår nuvarande taxemodell. Norrköpings kommun har från och
med 1:a januari 2018 gått över till att enbart efterdebitera genomförd kontrolltid.
Ekonomiska effekter för enheten

Vid oförändrad timavgift innebär bortfallet på 481 tkr från den fasta avgiften att
enheten ska debitera ytterligare 463 timmar.
Förvaltningen bedömer att enheten kommer att klara att täcka upp bortfallet genom
att overheadkostnaderna räknas in i timavgiften för 2019 och att den minskade
administrativa bördan på inspektörerna kommer ge ett ökat antal kontrolltimmar.
Ekonomiska konsekvenser för företagarna

Kontrolltid
(timmar)
0,5-1 timmar
1,5- 4,5 timmar
5-9,5 timmar
10-15,5 timmar
>16 timmar

Taxa 2018 (kr)
1040-1560
2080-5200
5720-10400
10920-16640
17160

Ny taxa 2019 (kr)
600-1200
1800-5400
6000-11400
12000-18600
19200

Antal
verksamheter
169
496
251
18
1

Kommentar
För de verksamheterna med låg risk får en lägre avgift med nya taxemodellen. De
med högre risk får en marginell höjning av avgiften.
Slutsats

Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Taxan blir
en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga motprestationen.
Förslaget till taxa innebär att varje enskilt ärende får rätt avgift för kontrollen.
Transparensen ökar och det blir tydligare för såväl den sökande som för
handläggarna.
Region Gotland kan inte med nuvarande taxa anses uppfylla kontrollförordningens
anda med årlig kontrollavgift, därför bör inte beslutet att ta bort den fasta delen
innebära någon förändring.
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TAXA FÖR REGION GOTLANDS OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL
Antagen av Region Gotland/kommunfullmäktige 2007-02-19.
Ändrad 2007-11-26, 2009-12-14, 2011-12-12 § 235, 2012-11-26
och 2015-10-12 § 248.
Gäller från och med 1 januari 2019.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för offentlig kontroll, prövning och
registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning,
2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och
extra offentlig kontroll,
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
4
§ Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift med en procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkning är oktober månad innevarande år. Timavgiften ska avrundas
till närmaste tiotal kronor.
5
§ Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket
och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Timavgift
6
§ Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1200 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Kontrolltiden avrundas
till närmaste halvtimme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner,

1 (2)

Författningssamling för Region Gotland

Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel

revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för registrering
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala
avgift för en timmes kontrolltid.
Avgift för extra offentlig kontroll
8 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver
den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för
den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna
vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den
extra offentliga kontrollen medför.
9 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade.
Nedsättning av avgift m.m.
10 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att sätta
ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.
Avgiftens erläggande m.m.
11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland, miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift
eller i faktura.
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17 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reviderad timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 1 200 kr per timme.

Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
MHN § 48 att ta fram en handlingsplan och översyn av enheterna för att uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019, MHN § 41.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i handlingsplanen prioriterat Enhet livsmedel på
grund av enhetens resultat på ca 1 miljon kronor i underskott emot budget år 2017.
Bedömning
Utgångspunkt

Livsmedelslagen, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om nyregistrering och
kontroll.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.”
”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
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tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För den offentliga kontrollen inom livsmedelslagstiftningen som kommunerna är
skyldiga att svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det
är särskilt föreskrivet. Som framgått ovan finns särskilda föreskrifter
Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen som ger kommunerna rätt att ta
ut avgifter, dels i kontrollförordningen såvitt gäller extra kontroll, dels i
livsmedelslagen med tillhörande förordning såvitt gäller ärenden om godkännande
och registrering och den offentliga kontrollen i övrigt. Reglerna både i
kontrollförordningen och i livsmedelstiftningen är utformade så att kommunerna är
skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen.
Självkostnadsprincipen

En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på
indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Kommunallagens självkostnadsprincip torde ha en underordnad betydelse för
kommunernas verksamhet när det gäller den offentliga kontrollen inom bl.a.
livsmedelsområdet. Här gäller i första hand den princip som uttrycks i artikel 27.4 i
kontrollförordningen, nämligen att högre avgifter än en myndighets kostnader för
kontrollen inte får tas ut (se även avsnitt 1.2). I bilaga VI till kontrollförordningen är
angivet vilka kostnader timtaxan för den offentliga kontrollen får täcka. Det handlar
om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.
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Likställighetsprincipen

Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis. Som framgått ovan finns sådana bestämmelser i
kontrollförordningen (se avsnitt 1.2). Bestämmandet av årligkontrolltid för olika
kategorier av anläggningar ska därför i första hand ske med beaktande av de kriterier
som anges i kontrollförordningen.
Administrativa rutiner

Regionfullmäktiges beslut om taxa

Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att timavgiften höjs till 1 200 kr från och med 1 januari 2019.
Bedömning

Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset, för att ge kostnadstäckning för
overheadkostnaden som inte debiteras i och med att den fasta avgiften tas bort från
taxan för livsmedelskontrollen, ärende MHN 2018/2817. Beräkningen har gjorts
med hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit
fram. I bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till och i bilaga 2 finns även en
jämförelse av taxenivåerna i andra kommuner.
För att avgiftsfinansierade områden inom livsmedelslagen ska få kostnadstäckning,
föreslår förvaltningen att timpriset höjs till 1200 kr/tim (nu 1040 kr/tim).
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Beslutsunderlag

Bilaga 1: SKL beräkningsmodell för timtaxor inom Livsmedelslagen.
Bilaga 2: Jämförelse timavgift i andra kommuner
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Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom livsmedelslagen
Jämförelse i timavgift i andra kommuner

2018-05-17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Berglund
Verksamhetsutvecklare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 49

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
livsmedelslagen

MHN 2018/2994

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullmäktige att godkänna förslaget till
ny timtaxa om 1 200 kr per timme.

Bedömning

Utgångspunkt
Livsmedelslagen, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om nyregistrering och
kontroll.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För den offentliga kontrollen inom livsmedelslagstiftningen som kommunerna är
skyldiga att svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det
är särskilt föreskrivet. Som framgått ovan finns särskilda föreskrifter
Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen som ger kommunerna rätt att ta
ut avgifter, dels i kontrollförordningen såvitt gäller extra kontroll, dels i
livsmedelslagen med tillhörande förordning såvitt gäller ärenden om godkännande
och registrering och den offentliga kontrollen i övrigt. Reglerna både i
kontrollförordningen och i livsmedelstiftningen är utformade så att kommunerna är
skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

Självkostnadsprincipen
En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på
indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Kommunallagens självkostnadsprincip torde ha en underordnad betydelse för
kommunernas verksamhet när det gäller den offentliga kontrollen inom bl.a.
livsmedelsområdet. Här gäller i första hand den princip som uttrycks i artikel 27.4 i
kontrollförordningen, nämligen att högre avgifter än en myndighets kostnader för
kontrollen inte får tas ut (se även avsnitt 1.2). I bilaga VI till kontrollförordningen är
angivet vilka kostnader timtaxan för den offentliga kontrollen får täcka. Det handlar
om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.
Likställighetsprincipen
Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
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Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis. Som framgått ovan finns sådana bestämmelser i
kontrollförordningen (se avsnitt 1.2). Bestämmandet av årligkontrolltid för olika
kategorier av anläggningar ska därför i första hand ske med beaktande av de kriterier
som anges i kontrollförordningen.
Administrativa rutiner
Regionfullmäktiges beslut om taxa
Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Ärendebeskrivning
Revideringen innebär att timavgiften höjs till 1 200 kr från och med 1 januari 2019.
Bedömning
Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset, för att ge kostnadstäckning för
overheadkostnaden som inte debiteras i och med att den fasta avgiften tas bort från
taxan för livsmedelskontrollen, ärende MHN 2018/2817. Beräkningen har gjorts
med hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit
fram. I bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till och i bilaga 2 finns även en
jämförelse av taxenivåerna i andra kommuner.
För att avgiftsfinansierade områden inom livsmedelslagen ska få kostnadstäckning,
föreslår förvaltningen att timpriset höjs till 1200 kr/tim (nu 1040 kr/tim).
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Andreas Larsson.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom livsmedelslagen
Jämförelse i timavgift i andra kommuner

Datum
2018-05-17
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, , 2015

[Plats för
kommunlogo]

2. Översikt
Arbetsgång, klicka här

Beskrivning, läs detta först
Börja här!

Uträkning av
genomsnittlig
årsarbetstid och
handläggningstid

Lönekostnad och
årsarbetskraft

Gemensamma
kostnader

Resultat

1. Här börjar du för att beräkna
handläggningskostnaden per timme. Du anger
kommunnamn, aktuellt år och vilket myndighetsområde
uträkningen avser. Mallen är tänkt att användas för
livsmedelskontrollens område.

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

Genomsnittlig kontrolltid
800
Restid i samband med kontroll
164

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
528 000
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
7,00

Gemensamma kostnader per handläggare
235 429

Gemensamma
kostnader

Resultat

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
0

5. Här får du sammanställningen av
handläggningskostnaden per timme, för
livsmedelskontroll och för extra offentlig kontroll. Här
kan du också räkna ut handläggningskostnaden per
timme med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).

Total kostnad per handläggare
763 429
Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme
1 200
Kostnad för extra offentlig kontroll per timme
954

, , 2015

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 528 000 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"
Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

235 429 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
763 429 kr

Varav Provtagning och analys*
Kontrolltid (tim)
Restid i samband med kontroll

Från fliken "Gemensamma kostnader"
800 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
-164 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
636 tim

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor
Kostnader inkl provtagning och analys:
Handläggningstimmar exkl restid:
Extra offentlig kontroll per timme
Kostnader exkl provtagning och analys:
Handläggningstimmar inkl restid:

763 429 kr = 1 200 kr/tim
636 tim

763 429 kr
= 954 kr/tim
800 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor
Extra offentlig kontroll per timme

1 200 kr
954 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %

2015

2016

2017

2018

0 kr

0 kr

0 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor
0 kr
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
1 200 kr
per timme
Extra offentlig kontroll per timme
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)

1 400

Extra
Kontrolltid
offentlig kontroll
Provtagning och analys
Myndighetsspecifika kostnader
Gemensamma kostnader
370
294
Lönekostnader
830
660
1 200

1 000

800

600

400

200

-

400

200

-

Kontrolltid

Extra offentlig
kontroll

Provtagning och analys

Myndighetsspecifika kostnader

Gemensamma kostnader

Lönekostnader
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Bilaga 2
MHN 2018/

Syfte

Denna jämförelse utgör ett underlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
gällande samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) förslag att höja timavgiften till 1 200
kr.
Bedömning

Det finns inga utpekade kommuner som Region Gotland ska jämföra sig med. För
att ta fram lämpliga kommuner att jämföra Region Gotlands kontroll av
livsmedelsverksamheter har 4 kriterier använts. Det som använts är 3 av SKL:s
kommungrupper (Mindre stad/tätort, Liknande kommuner Gotland och
Landsbygdskommun med besöksnäring )och ett antal kommuner som har ett
liknande antal registrerade livsmedelsanläggningar som Region Gotland.
Från dessa kommuner begärde SBF in följande uppgifter:
 Timtaxa livsmedelskontroll för år:
o 2017
o 2018

Timtaxa 2017
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Kalmar

Gotland

Karlstad

Stor
Norrtälje
Stockholm

MÖS

Skellefteå

Timtaxa 2018
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Kalmar

Gotland

Karlstad

Norrtälje

MÖS

Stor
Skellefteå
Stockholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

En höjning av timavgiften till 1 200 kr enligt SBF förslag kommer utifrån
förutsättningen att ingen av de andra kommunerna sänker sin timavgift under 2019
innebära att Region Gotland inte går om någon av de jämförbara kommunerna
gällande timavgiftens storlek.

Bilaga 2
MHN 2018/

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2314

Martin Ekepil Ringelid

12 april 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Handlingsplan & översyn av enheterna

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner handlingsplanen.

Sammanfattning

Handlingsplanen syftar till att belysa vilka områden förvaltningen anser att man kan
påverka samt som har störst påverkan indirekt och direkt på ekonomin. Utifrån
handlingsplanen och de resultat som framkommer, skall förvaltningen analysera
dessa för att kunna göra en samlad bedömning och analys. Förvaltningen samt
nämnden vill i och med detta utreda vilka möjligheter det finns för att möta den
besparing som Regionfullmäktige ålagt förvaltningen år 2019.
Bakgrund

Med hänvisning till § 4 (2018-02-06) för uppdraget från nämnden som detta ärende
uppkommit. Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens enheter (Miljöoch hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande brand) ska uppnå
den självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar
Regionfullmäktige ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-04-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 52

Handlingsplan & översyn av enheterna

MHN 2018/2314
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner handlingsplanen.

Sammanfattning

Handlingsplanen syftar till att belysa vilka områden förvaltningen anser att man kan
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handlingsplanen.
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1. Syfte
Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens enheter (Miljö- och hälsoskydd,
Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande brand) ska uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019.
2. Nuläge
Enheterna som lyder under miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnådde en
självfinansieringsgrad på 62 % år 2017. Nämndens mål är att enheterna ska uppnå 65 %
i självfinansieringsgrad. En ökning från 62 % till 65 % ger cirka 700 tkr i ökade intäkter.
Nämndens besparing för 2019 uppskattas till 1,5 miljoner. Självfinansieringsgraden
behöver därför troligen ökas till cirka 70 % för att nämndens enheter ska klara
ekonomin.
3. Områden att gå igenom
3.1 Reglemente

Av reglementet framgår vilka ansvarsområden Miljö och hälsoskyddsnämnden
förväntas hantera. Reglementet beslutas av regionfullmäktige. Ansvaret sträcker sig
över områden där nämnden har möjlighet att ta betalt för åtgärder men också många
delar där debitering inte är möjlig. En analys av vad som är rimligt att utföra mot
bakgrund av de sparuppdrag som finns är nödvändig.
3.2 Verksamhetsplan- påbörjas i juni 2018

Varje år anger miljö och hälsoskyddsnämnden ett antal prioriterade områden som
förvaltningen får i uppdrag att genomföra. Uppdragen omfattar särskilda satsningar
som ofta förutsätts rymmas inom befintlig budgetram. Inför kommande VP behöver
tiden för dessa uppdrag kvantifieras och prissättas för att kunna avgöra rimlig
omfattning och nivå i förhållande till aktuell budgetram.

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

3.3 Arbetssätt

Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar inom Region Gotland för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen är enligt lag
debiterbar och ska stå för sina egna kostnader. Även viss ärendehandläggning är
debiterbar, då det gäller anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder som fodrar
tillstånd. Övrig handläggning som genereras i egenskap av att vara en myndighet
finansieras idag av ramanslag. En översyn av dessa arbetsuppgifter skulle kunna
innebära att arbete som idag bedömts som ej debiterbar skulle kunna debiteras. T ex
utför enheten miljö och hälsoskydd arbete mot enhet plan som finansierats via
ramanslag.
3.4 Taxan- senast september 2018

Taxorna behöver gås igenom för att kontrollera att vi tar ut en korrekt avgift och att vi
kan ta betalt för den handläggning vi har rätt att ta betalt för.
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3.5 Jämförelse med andra kommuner

Genom att jämföra nyckeltal mot andra kommuner ger det ytterligare ett verktyg för
verksamhetsutveckling.
3.6 Personal

Utifrån besparingens storlek är det inte orimligt att belysa om det bör ske förändringar i
personalstyrkan. Dock är det viktigt att framhålla att en neddragning av personal
riskerar att påverka myndighetsutövningen.

4. Prioritering av enheter för åtgärder
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande prioritering:
1.
2.
3.
4.

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd – juni 2018
Team miljö- taxa 18 september 2018
Team vatten- 18 september 2018
Räddningstjänsten- 18 september 2018

Prioriteringen har gjorts utifrån enheternas ekonomi. enhet livsmedel gjorde ett
minusresultat på ca 1 000 tkr 2017 och samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att
det kommer att ge bästa ekonomiska effekt att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas
för att öka självfinansieringsgraden.

5. Genomförda åtgärder
Förvaltningen har utifrån ovanstående prioriteringar och handlingsplan arbetat fram
förslag till Regionfullmäktige på:



Reviderad timtaxa
Ändring av nuvarande taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
( MHN Au §48,§49 ).

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

Bedömd effekt är att den minskade administrativa bördan på handläggarna på enheten
kommer ge ett ökat antal kontrolltimmar. Den årliga avgiften kommer enligt förslag
numera att ingå i den timavgift som utgår vid utförd kontroll. Detta anser förvaltningen
kommer att skapa bättre förutsättningar för inspektörerna att genomföra sin
huvudsyssla och därmed skapa förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad för
enheten.

6. Tidigare handlingsplan för besparingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav i februari 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att genomföra åtgärder enligt framtagen återrapport av uppdraget (RF§181)
för att effektivisera nämndens verksamheter och att sänka nettokostnaderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade i samband med det en handlingsplan för
besparingar för samhällsbyggnadsförvaltningen. I handlingsplanen finns sju delprojekt
med ansvariga för respektive del.
1. Översyn timtaxor (timpris/taxor)
Ekonomichefen har tillsammans med enhetscheferna tagit fram underlag för nya
timpriser för olika delar av tjänster inom nämndernas områden. I arbetet ingår både
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en översyn av timpris och taxekonstruktion. Ärenden är klara och antagna i
nämnden respektive Region fullmäktige.
Taxan för u – verksamheter MHN § 99 161102 samt RF§ 230 161227
Reviderat timpris miljöbalkens område MHN § 98 161025 samt RF 231 170104
Tidsplan: Genomförd
Ansvarig: Martin Ekepil-Ringelid
2. Ambitionsnivå service – generellt
En kartläggning pågår angående vilken service verksamheterna levererar externt
och internt. Utifrån kartläggning kommer en plan med åtgärder att tas fram för
ambitionsnivåer för förvaltningens service som främjar kostnadseffektivitet och
tillgänglighet.
Tidsplan: 2018
Ansvarig: Andreas Larsson
3. Strategier Klart Vatten
En rapport har tagits fram som beskriver Klart Vattens verksamhet för att kunna
analysera konsekvenser av eventuell förändring av servicenivån.
Tidsplan: Genomförd
Ansvarig: Mattias Edsbagge.
4. Interna överskridande processer – hur effektivisera former för kommunikation,
remisser och möten
För att kunna dra nytta av att SBF är en förvaltning kan de interna
gränsöverskridande processerna effektiviseras. En kartläggning kommer att göras
om gränssnitten mellan nämnderna som blir ett underlag för nämndsamordning,
effektiva gränssnitt och att förvaltningen levererar ”En ståndpunkt” i
gränsöverskridande frågor.
Tidsplan: Ej tidsatt. Frågan har lyfts i SBF:s ledningsgrupp.
Ansvarig: Johan Åberg.

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

5. Hur ser planenhetens uppdrag ut mot bemanningen – hur styrs
”tvärfunktionernas” roller
En genomlysning av alla funktioner som arbetar med planfrågorna ska göras för att
öka den yttre och inre effektiviteten tillsamman med TKF-LK-SBF.
Stadsarkitektens ansvar för samordningen mellan Plan och Bygg förtydligas.
Utveckla samarbete med miljö i tidiga skeden i planarbetet.
Tidsplan: 2018
Ansvarig: Anders Rahnberg.
2018
Här pågår dialog samt avstämning mellan miljö enheterna och plan enheten, för att
kartlägga tidsåtgång. Detta för att miljö enheternas arbete med framtagande av en plan skall
framgå och därmed också debiteras kund.
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7. Uppföljning av verksamhetsmått, MHN §4 och § 26
7.1 Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i beslut MHN § 4 (2018-02-06) uppdraget att
redovisa verksamhetsmått inom nämndens ansvarsområde.
Vid efterföljande nämnd mars 2018 redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen
nedanstående verksamhetsmått, Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände i beslut
MHN § 24 (2018-03-20) återredovisningen och gav förvaltningen i uppdrag att till
kommande nämnd att presentera ett förslag på en åtgärdsplan som leder till att
självfinansieringsgrad på 65% uppnås inom tilldelad ram för 2019.
7.2 Sammanfattning

Enhet förvaltningsstöd redovisar en uppskattning mellan planerad tillsyn/kontroll och
övriga ärenden som upprättats för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2017.
Fördelningen mellan ärendetyperna har uppskattats utifrån enheternas kontroll- och
tillsynsplaner samt en utsökning av samtliga ärenden för de olika enheterna under 2017.
Ärendena har sedan sorterats utifrån ärendetyp.
När det gäller debitering är inte enbart planerad kontroll/tillsyn möjlig att debitera utan
även övriga ärenden kan i vissa fall debiteras, till exempel anmälningar och ansökningar.
7.3 Bedömning

Enhet livsmedel och alkohol

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

För enhet livsmedel och alkohol upprättades 1 449 st. ärenden 2017.

Figur 1 Fördelning mellan planerad kontroll och övriga ärenden
Planerad kontroll: T.ex. kontroller av livsmedelanläggningar och rapporter från
dricksvattenanläggningar.
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Övriga upprättade ärenden: T.ex. nyregistreringar, kontroll efter nyregistreringar och
uppföljande kontroll möjliga att debitera, men de är inte med i kontrollplanen. Ärenden
som inte debiteras innefattar allmänna förfrågningar om enskilda ärenden eller
livsmedelsregistret, obefogade klagomål, avregistreringar, bestridande av faktura,
överklagningar, remisser och information för kännedom från livsmedelsverket.

Enhet Miljö & hälsoskydd
För enhet Miljö & Hälsoskydd upprättades 3 362 st. ärenden 2017.

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

Figur 2 Fördelning ärenden mellan Team miljö och Team Vatten

Figur 3 Fördelning mellan planerad tillsyn och övriga ärenden Team miljö
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Planerad tillsyn: Bland dessa ärenden ryms tillsynsbesök och granskning av
årsrapporter.
Övriga upprättade ärenden: Bland dessa ärenden är anmälan/ansökningar,
berättigade klagomål möjliga att debitera men de är inte med i tillsynsplanen. Ärenden
som inte debiteras innefattar allmänna förfrågningar om enskilda ärenden och utdrag ur
tillsynsregistren, obefogade klagomål, remisser, information och beslut från andra
myndigheter.
I team vatten tillsynsplan är all handläggningstid planerad. Detta bör innebära att 100
% av upprättade ärenden kan anses vara planerade för team vatten.

7.4 Nyckeltal

Kommunerna i Stockholms län redovisar ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal
för miljökontoren. Vi har valt att jämföra Region Gotlands resultat 2017 med Norrtälje
kommun och median värdet för kommunerna i Stockholms län.

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

Analys
Utifrån nyckeltalen kan man se att Region Gotland ligger lite lägre än kommunerna i
Stockholms län när det gäller timtaxan, skillnaden utjämnas dock när man räknar in den
årliga administrativa avgiften. Det den årliga administrativa avgiften täcker ingår med
största sannolikhet i timtaxan för kommunerna i Stockholms län.
Region Gotland genomför fler inspektioner per årsarbetare och har fler registrerade
anläggningar/årsarbetare än medianen i Stockholms län. Trots det ligger Region
Gotland lägre i självfinansieringsgrad och debiterade timmar per årsarbetare. En trolig
förklaring till detta är skillnaden i hur taxan är uppbyggd. Kommunerna i Stockholms
län debiterar avgiften för den årliga kontrollen i förskott. Hur många timmar deras
inspektörer i praktiken kontrollerar deras registrerade anläggningar framgår inte av
nyckeltalen. Region Gotland debiterar genomförd tillsyn i efterskott.

8 (9)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Åtgärdsplan / handlingsplan

Analys
När det gäller miljötillsynen är troligen Region Gotlands taxa uppbyggd på liknande sätt
som för kommunerna i Stockholms län. Skillnaden i intäkt per årsarbetare försvinner
om Region Gotlands timtaxa höjs till samma nivå som jämförd kommun ovan.

Självfinansieringsgrad
Tjänst

Självfinansieringsgrad

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-04-12

Självfinansieringsgrad
totalt

Utfall jan-dec

Team miljöskydd

54 %

Team hälsoskydd

57 %

Team Vatten
Team Lantbruk
Team Livsmedel
Team alkoholtillstånd
Förebyggande brand

60 %
56 %
52 %
100 %
22 %

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

62 %
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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MHN AU § 53

Information - Revisionsrapporter

MHN 2018/2958

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.
Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag
att säkerställa rutiner för att fånga upp de ärenden som årligen ska rapporteras till
nämnden. Åtgärderna ska återrapporteras till nämnden under 2018.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande Isabel Enström föreslår, efter diskussion, att förvaltningen, som ett
separat ärende, ska förtydliga rutiner för ärenden med återkommande
återrapporteringen till nämnden.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid.
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Tekniska nämnden
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Barn- och utbildningsnämnden
Gymn.- och vuxenutbildningsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

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.
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•

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
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Carolin Jonsson
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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.
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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.
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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

Mars 2018
Region Gotland
PwC

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.

Mars 2018
Region Gotland
PwC

31 av 31

Regionens revisorer

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
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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
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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.
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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
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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
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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
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Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en
uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har syftat till att
besvara följande revisionsfråga/revisionskriterier:


Har regionstyrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att
stärka den interna kontrollen utifrån tidigare identifierade brister?

Genom inhämtande av redogörelser och lägesbeskrivningar från berörda
tjänstemän samt genomgång av inhämtad dokumentation är den sammanfattande
bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna i viss utsträckning vidtagit
åtgärder för att stärka den interna kontrollen utifrån brister som noterades i
tidigare genomförda granskningar samt utifrån de rekommendationer som
lämnades i revisionsrapporterna.
Bedömning av respektive granskning har gjorts enligt följande trafikljusmodell:
Identifierade brister och rekommendationer har inte beaktats eller åtgärdats sedan
tidigare granskning, vilket medför att relaterad risk och rekommendation kvarstår.
Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår
utvecklingsbehov då åtgärderna ännu inte är på plats och bristerna inte fullt ut har
hanterats.
Aktiviteter har vidtagits för att åtgärda identifierade brister och utveckling för att
begränsa risken har skett på området sedan föregående granskning.

Av de fem tidigare genomförda granskningarna som följts upp bedöms åtgärder ha
vidtagits för fyra av dessa utifrån de brister som noterades samt utifrån de
rekommendationer som lämnades. För ingen granskning bedöms dock samtliga
brister/rekommendationer vara åtgärdade. För en granskning bedöms åtgärder inte
ha vidtagits och risken bedöms därmed kvarstå. Uppföljning, omfattning av
vidtagna åtgärder samt bedömning presenteras under avsnittet ”Uppföljning av
vidtagna åtgärder” för respektive granskning. Nedanstående tabell redovisar endast
den sammanfattande bedömningen för respektive granskning.
Uppföljd granskning

Bedömning

Förtroendekänsliga poster och manuella betalningar
Inköp och upphandling
Uppföljning bisysslor
Privata medel
Kontanthantering
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland gör PwC en
uppföljning av tidigare genomförda granskningar i kommunen.
Revisionsprocessen kan delas in i följande delar: Planering, genomförande och
uppföljning. De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på
åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed
också i tid för genomförande.
En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare genomförda
granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den
granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.
Region Gotlands revisorer har uppdragit PwC att följa upp granskningar
genomförda under 2012-2016.

1.2.

Revisionsfråga och avgränsning

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


Har regionstyrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder med
anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i
genomförda granskningar?
-

Vad har åtgärdats av våra påpekanden?
Vad kvarstår att åtgärda?
Finns behov av att träffa ansvarig nämnd/förvaltning?

Granskningen avser uppföljning av genomförda granskningar åren 2012-2016 inom
områden av förtroendekänslig karaktär. Uppföljningen avgränsas till att omfatta
följande granskningar:






Förtroendekänsliga poster och manuella betalningar (2016)
Inköp och upphandling (2016)
Uppföljning bisysslor (2016)
Privata medel (2015)
Kontanthantering (2012)

Granskningen omfattar regionstyrelsen och nämnderna. Kultur- och
fritidsnämnden är sedan 2018 inte längre en egen nämnd, därmed är nämnden
exkluderad i denna uppföljande granskning.

1.3.

Revisionsmetod

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det
svar/yttrande som styrelsen eller nämnden avlämnat för respektive
revisionsrapport. Rekommendationerna som lämnats i genomförda granskningar
följs upp genom intervjuer och lägesbeskrivningar av berörda tjänstemän, samt i
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förekommande fall via genomgång av inhämtade dokument. I förekommande fall
sker test av rutiner eller urval av poster för verifiering.
Baserat på vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer och noterade
brister görs en sammanfattande bedömning/gradering för varje enskild granskning
enligt följande ”trafikljusmodell”:

Identifierade brister och rekommendationer har inte beaktats eller åtgärdats
sedan tidigare granskning, vilket medför att relaterad risk och
rekommendation kvarstår.
Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock
kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu inte är på plats och bristerna
inte fullt ut har hanterats.
Aktiviteter har vidtagits för att åtgärda identifierade brister och utveckling
för att begränsa risken har skett på området sedan föregående granskning.

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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2.

Förtroendekänsliga poster och
manuella betalningar (2016)

2.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna utförde PwC i december 2016 en
kontoanalys av förtroendekänsliga poster och granskning av manuella betalningar.
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfrågor:


Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av
förtroendekänsliga poster?



Finns det kontroller i den löpande redovisningen som säkerställer att
manuella betalningar hanteras på ett sätt som säkerställer en tillräcklig
intern kontroll?

Efter granskningen var bedömningen att den interna kontrollen avseende hantering
av förtroendekänsliga poster inte i alla delar var tillräcklig. Denna bedömning
baserades i huvudsak på att verifiering av förtroendekänsliga poster visade att syfte
fanns angivet för samtliga 59 granskade fakturor. Däremot saknades
deltagarförteckning och uppgifter om deltagare i 12 fall.
Vidare var bedömningen att det i allt väsentligt fanns kontroller i den löpande
redovisningen som säkerställer att manuella betalningar hanteras på ett sätt som
säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Hanteringen av manuella betalningar har
därmed inte varit föremål för uppföljning i denna granskning.
Granskningen omfattande regionstyrelsen och samtliga nämnder.

2.2.

Revisorernas rekommendationer

Utifrån ovanstående sammanfattande bedömningar rekommenderades
regionstyrelsen och berörda nämnder att:
 Införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt
framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta och som kan bedömas innehålla
förtroendeskadliga transaktioner.

2.3.

Nämndens/styrelsens yttrande

Tekniska nämnden godkände arbetsutskottet svar på revisionsrapporten 2017-0322 (TN2017/260). Av svaret fram framgår inga förslag på åtgärder eller övrig
respons på revisionsrapporten.
Barn- och utbildningsnämnden godkände arbetsutskottets svar på
revisionsrapporten 2017-03-22. Nämnden hade ingenting att erinra mot rapporten.
Förvaltningen gavs i uppdrag att informera nämndens verksamheter om de
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styrdokument som finns. Förvaltningens ekonomichef gavs i uppdrag att informera
regionstyrelseförvaltningens ekonomer om resultatet av rapporten.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände arbetsutskottets svar på
revisionsrapporten 2017-03-23. Nämnden hade ingenting att erinra mot rapporten.
Förvaltningen gavs i uppdrag att informera nämndens verksamheter om de
styrdokument som finns. Förvaltningens ekonomichef gavs i uppdrag att informera
regionstyrelseförvaltningens ekonomer om resultatet av rapporten.
Från styrelsen och övriga nämnder saknas yttrande.

2.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Uppföljning av vidtagna åtgärder har skett genom dokumentgranskning samt
verifiering av förtroendekänsliga poster.

Uppföljning av lämnad rekommendation
Lämnad rekommendation

Redogörelse av vidtagna åtgärder

Införa en rutin som säkerställer
att erforderliga underlag
bifogas, alternativt framgår av
verifikat eller permanent
anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver
detta och som kan bedömas
innehålla förtroendeskadliga
transaktioner.

Regionens riktlinjer för representation gäller sedan 1
januari 2015 och har inte reviderats sedan dess.
Tillhörande bilaga, i form av en tabell över konton,
informationskrav på faktura/verifikat samt tillåtna
momsavdrag, har reviderats per 3 april 2017 utifrån
nya momsregler. Från och med 2017 är
beloppsgränserna för moms samma för intern- och
extern representation. På regionens intranät finns
även en checklista för redovisning av kostnader och
moms för intern och extern representation, senast
reviderad per 3 april 2017.

Verifiering
Vi har inhämtat transaktionsfiler för ett antal kostnadskonton som kan innehålla
förtroendekänsliga transaktioner. I nedanstående tabell redovisas kostnader för
resor, extern- och intern representation (personalrepresentation), konsulttjänster
samt avgifter för kurser m.m. under 2015 – 2017.
Kostnadskonto
705x, Resekostnader

jan – dec
2015 (kr)

jan – dec
2016 (kr)

jan – dec
2017 (kr)

16 536 100

18 262 559

21 183 250

710x, Extern representation

840 662

916 108

962 516

711x, Intern representation

3 958 317

3 447 482

3 124 543

745x, Konsulttjänster

45 844 518

50 594 229

50 401 977

765x, Kurser, konferens mm.

10 415 953

11 039 771

13 744 103

77 595 550

84 260 149

89 416 389

TOTALT
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Ovanstående tabell visar att bokförda kostnader på konton som vi klassar som
förtroendekänsliga har ökat sedan granskningen genomfördes 2016 och jämfört
med 2015. Det är framförallt kostnader för resor samt kurser, konferenser etc. som
ökat. Kostnaderna för extern och intern representation, samt konsulter är
emellertid oförändrade.
Vi har gjort ett urval av ett antal poster som avser kostnader bokförda på
ovanstående konton. Kontroll har skett av att fakturorna uppfyller kravet på en
fullständig verifikation avseende angivande av syfte och deltagare samt kontering i
enlighet med kontoplan. Verifieringen omfattar granskning av totalt 27 stickprov
och granskat belopp uppgår till totalt 475 tkr.
Resekostnader – 70511o, 705120, 705220 och 705320. Totalt har 8 fakturor
granskats till ett värde om 170 tkr. Enligt regionens regler ska transaktioner på
dessa konton kompletteras permanent anteckning i ekonomisystemet.
Resekostnader

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte framgår av underlag

8

0

0

Deltagare framgår av underlag

8

0

0

Korrekt kontering

6

2

0

Kommentar

Två stickprov bedöms felaktigt konterade. Ena fakturan
avser middag i samband med utlandsprojekt och borde
därmed vara konterad som extern representation. Den
andra fakturan avser påbyggnadsutbildning och borde
vara konterad på konto 7651 avgifter för kurser m.m.

Extern representation – 710100, 710200 och 710400. Totalt har sex
fakturor granskats till ett värde om 72 tkr. Enligt regionens regler ska syfte och
deltagare inklusive organisation/företag framgå av verifikat eller permanent
anteckning i ekonomisystemet.
Extern representation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte framgår av underlag

5

1

0

Deltagare framgår av underlag

1

5

0

Deltagares tillhörighet anges

0

5

1

Korrekt kontering

4

1

1

Kommentar

Mars 2018
Region Gotland
PwC

För ett stickprov anges vad som avses men inte syftet
med aktiviteten. Samma stickprov saknar uppgifter om
deltagare. Det går inte heller att göra en bedömning av
kontering eftersom det inte är tydligt huruvida det är
extern eller intern representation som avses.
Deltagarförteckning saknas för ytterligare fyra
stickprov, varav två fakturor avses blodgivargåvor. För
det stickprov som anger deltagarförteckning saknas
däremot uppgifter om deltagarnas tillhörighet.
För ett stickprov bedöms konteringen tveksam.
Fakturan avser delfinansiering av event på mässa och
borde därmed konteras på konto 7241 som avser
mässor etc.
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Personalrepresentation – 711100, 711220, 711290 och 711300. Totalt har 7
fakturor granskats till ett värde om 38 tkr. Enligt regionens regler ska syfte och
deltagare framgå av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem.
Personalrepresentation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte framgår av underlag

5

1

1

Deltagare framgår av underlag

5

1

1

Korrekt kontering

7

0

0

Kommentar

För ett stickprov saknas syfte. Det finns en anteckning i
ekonomisystemet, men denna bedöms inte fullt ut
tillfredsställande eftersom det inte framgår fullständig
beskrivning av syftet.
För ett stickprov anges två helt olika syften med
fakturan, samma stickprov saknar uppgifter om
deltagare och antal.
För ett stickprov framgår grupp av deltagare men
saknas uppgifter om vem samt antal.

Konsulttjänster inkl. resor och logi – 745400, 745500, 745900 och
745950. Totalt har 4 fakturor granskats till ett värde om 143 tkr.
Konsulttjänster

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte (dvs. typ av konsulttjänst som
avses) framgår av underlag

3

1

0

Korrekt kontering

4

0

0

Kommentar

För ett stickprov framgår att fakturan avser
konsulttjänst, dock anges inte typ av arbete eller syftet
med arbetet.

Avgifter för kurser m.m. – 765100. Totalt har 2 fakturor granskats till ett
värde om 52 tkr.
Avgifter för kurser m.m.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte framgår av underlag

2

0

0

Deltagare framgår av underlag

1

1

0

Korrekt kontering

1

1

0

Kommentar
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För ett stickprov saknas uppgift om deltagare.
Samma stickprov bedöms felaktigt konterad.
Fakturan avser medlemsavgift och borde vara
konterad på konto 711500 medlemsavgifter.
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Utfall av verifiering
Angivande av tillfredsställande syfte saknas för tre av 27 granskade stickprov. Vid
verifieringen 2016 framgick syfte av samtliga 59 granskade fakturor, i sex fall
bedömdes dock angivet syfte som otydligt.
Deltagarförteckning/uppgifter om deltagare saknas för 7 av 27 granskade stickprov.
Vid verifieringen 2016 saknade 12 av 59 stickprov deltagarförteckning/uppgifter om
antal deltagare till granskade fakturor.
Kontering bedöms felaktig för fyra av 27 granskade stickprov.

Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder
RS

Bedömningen är att rekommendationen ej är åtgärdad och risken
bedöms därmed kvarstå. Sedan genomförd granskning har inga
direkta åtgärder vidtagits för att säkerställa att hantering av
förtroendeskadliga poster sker i enlighet med regelverk. Av regionens
styrdokument framgår vilka krav som finns för att redovisa kostnader
på dessa konton. Vår verifiering visar dock att det, i likhet med
föregående års granskning, finns brister avseende efterlevnad av
gällande regler.
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3.

Inköp och upphandling (2016)

3.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomförde PwC i
april 2016 en granskning av inköp och upphandling. Följande revisionsfråga var
ledande i granskningen:


Är regionstyrelsens och granskade nämnders interna kontroll i samband
med upphandling tillräcklig samt är regionens inköps- och
upphandlingsverksamhet ändamålsenligt organiserad?

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att styrelsens
och nämndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar är
tillräcklig. Vidare var bedömningen att regionens inköps- och
upphandlingsverksamhet inte är helt ändamålsenligt organiserad. Det noterades
dock att det sedan 2014 pågår en översyn av upphandlingsverksamheten i regionen.
Efter översynen föreslogs en ny organisation av upphandlings- och
inköpsprocessen, både strategiskt och operativt.
Granskningen omfattade regionstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

3.2.

Revisorernas rekommendationer

Inga konkreta rekommendationer lämnades i revisionsrapporten.

3.3.

Nämndens/styrelsens yttrande

Nedan redogörs i korthet för vad styrelsen och berörda nämnder angivit i respektive
yttrande.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen överlämnade ledningsutskottet yttrande som svar på
revisionsrapporten 2016-08-16 (RS 2016/336). Ledningskontoret bedömde i
huvudsak att revisorernas slutsatser var korrekta och såg rapporten som ett bra
underlag för att stärka den interna kontrollen och för att intensifiera arbetet med en
mer effektiv upphandlingsverksamhet enligt de beslut som är tagna. På frågan
huruvida inköps- och upphandlingsverksamheten är ändamålsenligt organiserad så
har en översyn av upphandlingsverksamheten genomförts. Regionstyrelsen tog i
samband med behandlingen av delårsrapport 1 2016 (2016-06-02 § 112) beslut om
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att påskynda projektet gällande certifierade
inköpare samt att inköp endast får göras inom gällande regiongemensamma avtal.
Vidare framgick i yttrandet följande förslag på åtgärder:
-

Genomföra de åtgärder som beslutats efter översynen av
upphandlingsverksamheten samt ytterligare marknadsföra de utbildningar
som anordnas inom Region Gotland.
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-

Frågan om att upprätta mallar som stöd för utvärdering av inkomna offerter
diskuteras vidare i det operativa upphandlingsrådet.

-

Ramavtal med fler mediebolag ska övervägas.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden överlämnade förvaltningens yttrande som svar på
revisionsrapporten 2016-09-07 (BN 2016/1435). Med anledning av de brister som
konstaterats i granskningen av inköp och upphandling kommer ett antal åtgärder
att genomföras inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkra den interna
kontrollen.
-

Samtliga beslutsattestanter kommer att få information/utbildning kring
upphandling.

-

Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas.

-

Intern kontrollplanen för 2016 kommer att innehålla en uppföljning av hur
ramavtal vid inköp används.

-

En mall kring rutiner vid inköp och upphandling skall tas fram inom
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att inköp genomförs emot gällande
ramavtal, avtal ska finnas i Regionens avtalsbas, utveckla rutiner för att
spara skriftliga beställningar samt säkerställa att leverantörer fakturerar
enligt avtal.

Åtgärderna med att säkra hanteringen kring inköp och upphandling beräknas pågå
under hela 2016.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnade förvaltningens yttrande som svar på
revisionsrapporten 2016-09-13 (MHN 2016/2405). Med anledning av de brister
som konstaterades i granskningen av inköp och upphandling kommer ett antal
åtgärder att genomföras inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkra den
interna kontrollen.
-

Samtliga beslutsattestanter kommer att få information/utbildning kring
upphandling.

-

Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas.

-

Intern kontrollplanen för 2016 kommer att innehålla en uppföljning av hur
ramavtal vid inköp används.

-

En mall kring rutiner vid inköp och upphandling skall tas fram inom
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att inköp genomförs emot gällande
ramavtal, avtal ska finnas i Regionens avtalsbas, utveckla rutiner för att
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spara skriftliga beställningar samt säkerställa att leverantörer fakturerar
enligt avtal.
-

Genom en utökning av enheten förvaltningsstöd säkerställer och tydliggör
förvaltningen dels vem som har ansvaret för åtgärderna och att arbetet med
kvalitet och uppföljning genomförs.

Åtgärderna med att säkra hanteringen kring inköp och upphandling beräknas pågå
under hela 2016.
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder senast
under kvartal 1 2017.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden överlämnade arbetsutskottet förslag som sitt svar på
revisionsrapporten 2016-06-29 (TN 2016/1114). Av yttrandet framgick att
förvaltningen ämnar vidta följande åtgärder med anledning av de brister som
konstaterades i granskningen:
-

Samtliga beslutsattestanter kommer att få utbildning i upphandling.

-

Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas.

-

E-faktura kommer att införas för huvuddelen av teknikförvaltningens
leverantörer. Det blir då möjligt att följa upp hur mycket som avropats mot
respektive leverantör och ramavtal.

-

Intern kontrollplanen för 2016 kommer att innehålla en uppföljning av hur
ramavtal vid inköp används.

-

Ett projekt har startats upp inom teknikförvaltningen för att säkra
fakturahanteringen, bl.a. i syfte att säkerställa att leverantörer fakturerar
enligt avtal, attestregler tillämpas korrekt inom förvaltningen,
avtalsnummer standardiseras, skriftliga beställningar sker mot rätt avtal och
att beställningarna finns som bilaga till leverantörsfakturor, förbättra
avtalsuppföljning genom att bl.a. införa QlickView. Projektet med att säkra
fakturahanteringen beräknas pågå under hela 2016.

Av yttrandet framkom även att uppföljning av arbetet ska ske till nämnden i
samband med att årsredovisningen för 2016 redovisas i början av 2017.

3.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Uppföljning har gjorts av de kontrollmål som bedömdes delvis eller ej uppfyllda i
genomförd granskning. Uppföljning har skett genom inhämtande av redogörelse för
vidtagna åtgärder genom intervju med berörda tjänstemän, samt genom
dokumentstudier.
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Kontrollmål

Redogörelse av vidtagna åtgärder

Upphandling av leverantörer
har skett i enlighet med
lagstiftning och riktlinjer.

Regionstyrelsen:

Bedömdes ej uppfyllt.

Vid anskaffning av varor och tjänster under
direktupphandlingsgränsen har regionen fastslagna
rutiner för hur dessa köp ska gå till. Enligt uppgift
sker inom upphandlingsavdelningen löpande
uppföljning på dessa inköp för att kontrollera att de
inte överstiger direktupphandlinsgränsen. Kontroll
görs bl.a. med hjälp av Inyett.
För att upphandla ramavtal gällande längre än 4 år
måste det finnas särskilda skäl i enlighet med LOU.
Regionens ramavtal med längre löptid gäller avtal
med stora investeringar i lokaler, fordon eller
maskiner, vilket enligt LOU 7 kap 2 § utgör särskilda
skäl. Med stora investeringar bedömer regionen
bland annat sådana investeringar som har längre
avskrivningstid än fyra år.
Mallar för direktupphandling inklusive
dokumentation finns på intranätet som är tillgänglig
för all personal.
Byggnadsnämnden/ Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
Eftersom avvikande fakturor i granskningen inte
avsåg nämndens verksamhet så har det inom
samhällsbyggnadsförvaltningen inte genomförts
några större förändringar.
Däremot uppges att dokumentation av
direktupphandlingar är ett ständigt
förbättringsarbete, framförallt att dokumentationen
inte bara hamnar ute på förvaltningen, utan även
diarieförs. Arbetet sker dels genom deltagande i
upphandlingsrådet för att hålla sig uppdaterad inom
området och dels genom information och
kunskapsutbyte till cheferna.

Tecknade ramavtal uppfyller
verksamheternas behov av varor
och tjänster.
Bedömdes svårt att
bedöma.

Mars 2018
Region Gotland
PwC

Regionstyrelsen:
Sedan genomförd granskning har en avtalscontroller
anställts för att bl.a. följa upp avtalstrohet och
köpmönster. De arbetar med s.k. ”spendanalyser”
som presenteras på möten med Upphandlingsrådet.
Vi har tagit del av ett exempel på spendanalys som
visar inköpskostnader för 2016 och 2017 fördelat per
förvaltning, kategori och största leverantörerna.
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Vidare uppges att ett arbete med kategoristyrning
har påbörjats under 2018 och första område är IT för
att analysera hur stora inköp som görs inom detta
område. Arbetet med IT beräknas vara klart hösten
2018 och därefter ska nästa område kartläggas.
Se även kontrollmål 4.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen köps 98 %
från tecknade ramavtal, vilket innebär att de anser
att avtalen anses uppfylla verksamheternas behov.
Inköpare/beställare har tillgång
till relevant information och är
rätt utbildade för att uppfylla
sitt uppdrag.
Bedömdes ej uppfyllt.

Regionstyrelsen:
Sedan genomförd granskning har ett
Upphandlingsråd startats för närmare kontakt med
övriga förvaltningar där upphandlingsplaner, avtal
samt information om förändringar i LOU diskuteras.
I Upphandlingsrådet ingår representanter från
regionstyrelseförvaltningen, samt en person
(Inköpssamordnare) i varje förvaltning som skall
vara kontaktperson mellan den centrala
upphandlingsavdelningen och respektive förvaltning.
Vid behov deltar andra nyckelfunktioner på
upphandlingsrådet, exempelvis chefsjurist,
ekonomidirektör eller olika projektledare m.m.
Upphandlingsrådet sammanträder en gång i
månaden sedan hösten 2017. Vi har tagit del av
minnesanteckningar från möte 2017-10-24.
Därutöver har under hösten 2017 projektet för
”Behörig Beställare” startats. Syftet med projektet är
att utbilda och informera personerna som gör inköp
om rutiner och anvisningar på bl.a. intranätet som
skall följas vid anskaffning av varor och tjänster.
Detta ska, enligt uppgift, utmynna i att ett mindre
antal personer kan göra inköp eller beställningar
samt minska antalet leverantörer och fakturor.
För de som gör inköp och beställningar finns
relevant information på regionens intranät under
avsnittet för ekonomi. Där finns också information
om kontaktpersoner vid frågor och problem samt de
processer och rutiner som finns avseende
anskaffning dvs. hjälp med att genomföra
beställningar/inköp/direktupphandlingar enligt
regionens riktlinjer för anskaffning. Göra inköp
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enligt de rutiner som finns under respektive avtal
och ramavtal som finns i regionens avtalsdatabas.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
Enligt uppgift pågår en översyn centralt inom
regionen för att utbilda certifierade inköpare. Inom
samhällsbyggnadsförvaltningen är de redan klara
gällande antalet personer, samt vilka personer som
de vill utbilda som certifierade inköpare.
Vidare har upphandlingsrådet bildats, i vilket ingår
representant från samhällbyggnadsförvaltning.
Upphandlingsrådet uppges öka kunskapen,
samarbetet, ett koordinerat upphandlingsförfarande
inom koncernen samt överblicken av
upphandlingsförfarandet inom regionen.
Det finns dokumenterade
Regionstyrelsen:
rutiner och riktlinjer för
Dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering
utvärdering av inkomna offerter. av inkomna offerter finns på intranätet. Vi har tagit
del av bilaga ”Dokumentation av direktupphandling”
som är obligatorisk för samtliga direktupphandlingar
Bedömdes delvis uppfyllt.
över 100 tkr.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
Uppföljning av tecknade avtal görs löpande i
samband med attest av fakturor gällande såväl
avstämning av priser och leverans som att tecknade
ramavtal fyller användarnas behov. Vid ny
leverantör, osäkerhet kring befintlig leverantör eller
osäkerhet kring avtal så görs alltid en kontroll.
Vidare görs kontroll inom ramen för intern kontroll
varje år.
I nämndens internkontrollplan 2016 ingick ett
kontrollmoment avseende att inköp görs i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling. Uppföljning
gjordes av 25 slumpmässigt valda inköp under
perioden januari-november. Utfallet som
redovisades var att inköp görs enligt Lagen om
offentlig upphandling. Av totalt 25 granskade inköp
hade 17 stycken inköp gjorts med hjälp av regionens
ramavtal. För 8 stycken inköp hade
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direktupphandling skett med motivet att köp har
skett med lågt belopp.
Inköp görs från upphandlade
ramavtalsleverantörer.
Bedömdes ej uppfyllt.

Regionstyrelsen:
Enligt uppgift diskuteras köptroheten fördjupat
genom enskilda dialogmöten med förvaltningarna
två gånger per år, samt även i Upphandlingsrådet
som sammanträder en gång i månaden sedan hösten
2017.
För att säkerställa att inköp görs från upphandlade
ramavtalsleverantörer har regionen kontakt med
SKL för att göra uppföljning på de avtal som de gör
avrop på via SKL Kommentus. Upphandlingsenheten
delges inköpsvolymer som i sin tur kontrolleras mot
verksamhetsdata för att på så sätt kontrollera
avtalstrohet. Om vilda inköp upptäcks så kontaktas
verksamheten direkt av upphandlingsenheten eller
via förvaltningarnas inköpssamordnare. Det är
samma rutin för externa anslutna ramavtal som egna
ramavtal.
Som systemstöd i den centrala
upphandlingsfunktionen för kontroll av
leverantörstrohet används idag Inyett och Qlikview.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen köps 98 %
från tecknade ramavtal, vilket innebär att
förvaltningen bedömt att inga direkta åtgärder krävs
gällande nämndens verksamheter.

Uppföljning tekniska nämnden
Åtgärdsförslag i yttrandet

Redogörelse av vidtagna åtgärder

Samtliga beslutsattestanter
kommer att få utbildning i
upphandling.

Samtliga beslutsattestanter har under 2017 fått
utbildning i upphandling. Vidare har de även
utbildat i attestregler. Vi har tagit del av
utbildningsmaterial.

Kontrollen av priser mot
gällande avtal kommer att
utökas.

Kontrollen av priser mot gällande avtal har att
utökats och kontrollaktiviteter dokumenteras genom
gransknings- och beslutsattest. Anteckningar kan
även göras i anslutning till fakturan, vilket enligt
uppgift händer förekommande ofta.
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Vidare så diskuteras frågan kring fakturahantering
på månadsmöten och förvaltningen har en grupp
som kontinuerligt arbetar med frågan sedan ett år
tillbaka. Enligt uppgift finns det numera en bättre
medvetenhet om detta.
E-faktura kommer att införas
för huvuddelen av
teknikförvaltningens
leverantörer. Det blir då möjligt
att följa upp hur mycket som
avropats mot respektive
leverantör och ramavtal.

E-faktura har införts för huvuddelen av
teknikförvaltningens leverantörer. Det kommer i
framtiden att bli möjligt att följa upp hur mycket
som avropats mot respektive leverantör och
ramavtal. Enligt uppgift är målet att så ska ske inom
ett år, men det förutsätter hjälp från
regionstyrelseförvaltningen.

Intern kontrollplanen för 2016
kommer att innehålla en
uppföljning av hur ramavtal vid
inköp används.

Intern kontrollplanen för 2016 innehöll en
uppföljning av hur ramavtal vid inköp används och
resultatet redovisades i årsredovisningen.

Ett projekt har startats upp
inom teknikförvaltningen för att
säkra fakturahanteringen, bl.a. i
syfte att säkerställa att
leverantörer fakturerar enligt
avtal, attestregler tillämpas
korrekt inom förvaltningen,
avtalsnummer standardiseras,
skriftliga beställningar sker mot
rätt avtal och att beställningarna
finns som bilaga till
leverantörsfakturor, förbättra
avtalsuppföljning genom att
bl.a. införa QlickView. Projektet
med att säkra
fakturahanteringen beräknas
pågå under hela 2016.

Ett projekt har pågått inom teknikförvaltningen för
att säkra fakturahanteringen. Projektet pågår
fortfarande och enligt uppgift arbetar de för
närvarande med en digital beställningsblankett för
interna beställningar. För externa beställningar är
det redan genomfört.

Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder
RS

Bedömningen är styrelsen i viss utsträckning vidtagit åtgärder samt
arbetat utifrån noterade brister och de rekommendationer som
lämnades i genomförd granskning. Bl.a. har ett upphandlingsråd
bildats med representanter från samtliga förvaltningar. Uppföljning
av inköpsvolymer görs löpande för att kontrollera avtalstrohet och
leverantörstrohet. En översyn pågår för att utbilda certifierade
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inköpare. Syftet är att ett minska antalet användare som kan göra
inköp och därigenom minska antalet leverantörer och fakturor.
BN
Bedömningen är att berörda nämnder i viss utsträckning vidtagit
MHN åtgärder och arbetat utifrån de brister som noterades i genomförd
granskning, samt utifrån nämndens förslag på åtgärder. Uppföljning
sker löpande i samband med attest av faktura och kontroller sker
även inom ramen för årliga internkontrollplanen. Inom förvaltningen
har kartlagts vilka personer som ska utbildas till certifierade köpare,
vidare ingår representant från förvaltningen i upphandlingsrådet.
Enligt förvaltningen köps 98 % från tecknade ramavtal, vilket
innebär att förvaltningen bedömt att inga direkta åtgärder krävs
gällande nämndens verksamheter i övrigt.
TN

Bedömningen är att nämnden vidtagit åtgärder och arbetat utifrån de
brister som noterades i genomförd granskning, samt utifrån
nämndens förslag på åtgärder. Utbildningar har genomförts och ett
projekt pågår för att säkra fakturahanteringen. Vidare har e-faktura
införts. Inom ramen för 2016-års internkontrollplan gjordes
uppföljning avseende användandet av ramavtal vid inköp.
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4.

Uppföljning bisysslor (2016)

4.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

På uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomförde PwC i
februari 2015 (revisionsår 2014) en granskning av hanteringen av anställdas
bisysslor. Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas interna kontroll
avseende hantering av anställdas bisysslor var tillräcklig. Efter genomförd
granskning gjordes bedömningen att den interna kontrollen av hanteringen av
anställdas bisysslor inte var helt tillräcklig.
Under 2016 genomförde PwC därför en uppföljande granskning av hanteringen av
anställdas bisysslor. Granskningen syftade till att besvara följande övergripande
revisionsfråga:


Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av granskningen som
genomfördes 2014?

Efter genomförd uppföljande granskning konstaterades det att inga åtgärder hade
vidtagits utifrån de tre rekommendationer som lämnades vid 2014-års granskning
avseende uppdatering av regionens riktlinjer/rutiner. Enligt uppgift pågick dock ett
arbete med att uppdatera de kommunövergripande rutinerna/riktlinjerna för
bisysslor.
Vidare konstaterades att det i de granskade nämnderna fanns ett stort antal
engagemang, varav 549 stycken var aktiva vid tidpunkt för granskning. Under år
2015 hade regionen gjort inköp från 47 av dessa leverantörer. Inköpen uppgick till
ca 4,8 mnkr. En kontroll av attesterna för samtliga inköp från dessa 47 leverantörer
visade att ingen av de anställda med engagemang själv hade mottagningsattesterat
eller beslutsattesterat inköpen. Däremot konstaterades att inköp från 21 av
leverantörerna hade konterats på den kod/koddel som motsvarar den anställdas
förvaltning. En verifiering gav indikation på att fler anställda hade anmält bisyssla
enligt gällande rutin jämfört med föregående granskning. Det kunde dock
konstateras att det fortfarande fanns bisysslor som inte anmälts.
Granskningarna omfattade socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

4.2.

Revisorernas rekommendationer

I genomförd granskning lämnades följande rekommendationer:
 Riktlinjerna kompletteras med hur den löpande uppföljningen ska ske och
hur genomförd uppföljning ska dokumenteras.
 Riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs,
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mellan arbetsgivaren och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla,
ska dokumenteras.
 Rutin tas fram som tydliggör hur återrapportering av förekomsten av
bisysslor, till berörd nämnd, ska göras.
 Respektive nämnd överväger om uppföljning av efterlevnaden av
riktlinjerna för förekomsten av bisysslor bör ingå i nämndens
internkontrollplan.

4.3.

Nämndens/styrelsens yttrande

Inga yttranden har hittats.

4.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Uppföljning av vidtagna åtgärder har skett genom inhämtande av redogörelse från
berörda tjänstemän samt genom dokumentgranskning.
Sedan genomförd granskning har riktlinjerna för bisyssla i Region Gotland
reviderats utifrån beslut taget av regionstyrelsen 2015-03-26. Beslutet var föranlett
av PwC:s granskning av hanteringen av de anställdas bisyssla i regionen.
Regionstyrelsen beslutade att de regionövergripande riktlinjerna skulle ses över och
kompletteras med regiongemensamma rutiner för hur besluten dokumenteras och
följs upp och det har nu genomförts. Vi har tagit del av de reviderade riktlinjerna
fastställda av regionstyrelsen 2016-09-02.
Lämnad rekommendation

Redogörelse av vidtagna åtgärder

Riktlinjerna kompletteras med
hur den löpande uppföljningen
ska ske och hur genomförd
uppföljning ska dokumenteras.

Regionstyrelsen:
Av riktlinjerna framgår följande avseende
uppföljning: Godkända bisysslor ska årligen följas
upp i medarbetarsamtalet. Uppföljningen ska
dokumenteras. Vid förändring ska ny anmälan och
bedömning göras.
Socialnämnden:
I enlighet med Region Gotlands gällande riktlinje för
bisysslor anmäler medarbetaren sin bisyssla till
närmaste chef, antingen i det årliga
medarbetarsamtalet, i vilket bisysslan tas upp som
en fråga i samtalsmallen, eller vid det tillfälle då
medarbetaren åtar sig bisysslan. Socialförvaltningen
registrerar den anmälda bisysslan i regionens
ärendehanteringssystem (W3D3) och de anmälda
bisysslorna sammanställs sedan månadsvis.

Mars 2018
Region Gotland
PwC

20 av 33

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Förvaltningen anger att de gjorde förändringar
direkt efter den första revisionsrapporten.
Hanteringen av bisysslor utgår från regionens
gemensamma riktlinjer. Varje chef efterfrågar
bisysslor i medarbetarsamtalet och eventuella
bisysslor dokumenteras på regionens blankett. Det är
närmaste chef som gör bedömningen och därefter
beslutar förvaltningschefen. Beslutet är skriftligt och
diarieförs.
Barn- och utbildningsnämnden (UAF):
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) följer
regionens gemensamma riktlinjer, vilka reviderades
senast 2016-09-02. I dessa sägs att uppföljning sker i
de årliga medarbetarsamtalen. Vid förändring ska en
ny anmälan göras och därmed ska en ny bedömning
av berörd chef göras.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (SBF):
Samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från regionens
gemensamma riktlinjer som har tagits fram centralt.
Alla bisysslor ska anmälas i samband med
anställning, vid det årliga medarbetarsamtalet eller
på förekommen anledning.
Riktlinjerna kompletteras med
beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de
inledande och årliga
medarbetarsamtal som förs,
mellan arbetsgivaren och
medarbetaren avseende
förekomsten av bisyssla, ska
dokumenteras.

Regionstyrelsen:
Av riktlinjerna framgår följande avseende
dokumentation: Godkända bisysslor ska årligen
följas upp i medarbetarsamtalet. Uppföljningen ska
dokumenteras.
Socialnämnden:
Riktlinjen avser den regiongemensamma riktlinjen.
Socialförvaltningen har ingen egen riktlinje för
medarbetarsamtal. Socialförvaltningen använder
regionens mall för medarbetarsamtal, i vilken
bisysslor finns upptaget som en standardfråga.
Respektive chef dokumenterar samtalen och
överordnad chef följer upp att samtalen faktiskt
blivit utförda.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Förvaltningen anger att de gjorde förändringar
direkt efter den första revisionsrapporten.
Hanteringen av bisysslor utgår från regionens
gemensamma riktlinjer. Varje chef efterfrågar
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årligen bisysslor i medarbetarsamtalet och eventuella
bisysslor dokumenteras på regionens blankett. Det är
närmaste chef som gör bedömningen och därefter
beslutar förvaltningschefen. Beslutet är skriftligt och
diarieförs. Enligt uppgift finns inget slutdatum för
hur länge ett beslut om bisyssla är giltigt.
Uppföljning sker årligen.
Barn- och utbildningsnämnden (UAF):
Det finns ingen beskrivning i de regiongemensamma
riktlinjerna angående dokumentation av området
bisysslor i medarbetarsamtalen. Inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen ansvarar respektive chef
för dokumentation av överenskommelser som görs i
medarbetarsamtalen.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (SBF):
Förvaltningen använder den regiongemensamma
riktlinjen och den mall som tagits fram för
medarbetarsamtal. Respektive chef dokumenterar
sina samtal.
Rutin tas fram som tydliggör
hur återrapportering av
förekomsten av bisysslor, till
berörd nämnd, ska göras.

Regionstyrelsen:
Av riktlinjerna framgår följande avseende
återrapportering: Förvaltningschef ansvarar för att
samtliga beslut om bisysslor redovisas till nämnd
minst en gång per år.
Socialnämnden:
Alla anmälda bisysslor sammanställs månadsvis, och
återrapporteras till socialnämnden två gånger per år.
Under 2017 fick nämnden återrapportering i
september (för perioden jan-juni) respektive
december (för juli-nov). Vi har tagit del av
rapporterna. Förvaltningssekreteraren gör
sammanställningarna av de anmälda bisysslorna.
Nämndsekreteraren har tilldelats uppgiften att
notera avrapporteringen till nämnden som en punkt
i nämndens kallelse två gånger per år. Förvaltningen
har bedömt att det inte behövs en särskild skriftlig
rutin för rapporteringen av bisysslor utan att det
istället är fullgott att dessa arbetsuppgifter på ett
tydligt sätt fördelats till berörda medarbetare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
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Antalet aktuella bisysslor och resultatet av kontrollen
redovisas årligen för nämnden i februari, i samband
med årsredovisningen. Vi har tagit del av rapporten
för 2017 som redovisades för nämnden i februari
2018. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det inom
förvaltningen 59 stycken beviljade bisysslor.
Barn- och utbildningsnämnden (UAF):
Beslut avseende bisysslor fattas av
förvaltningschefen och anmäls löpande till nämnd.
Besluten samlas under ett diarienummer för BUN
respektive GVN. Vi har tagit del av sammanställning
för 2017 som visar att tio personer inom BUN har
anmält bisyssla. Samtliga har godkänts av
förvaltningschef och anmälts till nämnden.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (SBF):
Enligt de centrala riktlinjerna som finns inom
Region Gotland ska förvaltningschef ansvara för att
samtliga beslut om bisysslor redovisas till nämnd
minst en gång per år. Inom förvaltningen finns ingen
tydlig rutin inom hur återrapporteringen av bisysslor
redovisas till berörd nämnd. Det uppges att under
2017 gjordes ingen återrapportering till berörda
nämnder. Enligt uppgift kommer förvaltningen att se
över rutinen för detta under 2018 och göra en
återrapportering under året.
Respektive nämnd överväger om
uppföljning av efterlevnaden av
riktlinjerna för förekomsten av
bisysslor bör ingå i nämndens
internkontrollplan.

Socialnämnden:
Kontrollpunkten om bisysslor togs med som en
granskningspunkt i socialnämndens
internkontrollplan för 2015. Granskningen utfördes
som slumpvisa kontroller och uppföljningen av de
genomförda kontrollerna visade att förvaltningen
har en god rutin för att fånga upp bisysslor.
Nämnden beslutade att det inte fanns något
ytterligare behov av insatser avseende
uppföljning/kontroll.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Bisysslor ingår i nämndens internkontrollplan och
omfattar en särskild kontroll av bisysslor som är
anmälda längre tillbaka än 18 månader. Detta för att
kontrollera om de ännu är aktuella. Vi har tagit del
av uppföljningen av 2017-års kontroll. Vid årsskiftet
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2017/2018 fanns det inom förvaltningen 59 stycken
beviljade bisysslor.
Barn- och utbildningsnämnden (UAF):
Uppföljning av bisysslor ingick i nämndens
interkontrollplaner för 2017. I granskningen som
gjordes sommaren 2017 föreslogs att området
bisyssla bör övervägas som kontrollområde även till
kommande plan.
Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (SBF):
Nämnden har bedömt att det inte finns ett behov av
att uppföljning av bisysslor ingår i
interkontrollplanen för 2016 och 2017.

Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder
RS

Bedömningen är att rekommendationen inte fullt ut har åtgärdats. Av
riktlinjerna framgår att godkända bisysslor årligen ska följas upp i
medarbetarsamtalet samt att uppföljningen ska dokumenteras.
Riktlinjerna har dock inte kompletteras med beskrivning av på viket
sätt dokumentationen kring de inledande och årliga
medarbetarsamtal som förs ska dokumenteras.

SON
HSN
BUN

Bedömningen att berörda nämnder vidtagit åtgärder utifrån de
rekommendationer som lämnades. Nämndernas hantering av
bisysslor utgår från regionens gemensamma riktlinjer för bisysslor.
Respektive nämnd har rutiner för bisysslor med utgångspunkt i dessa
och återrapporterar löpande till nämnd. Vidare har nämnderna
kontrollerat bisysslor inom ramen för internkontrollplanen.

SBF

Bedömningen är att nämnden inte vidtagit åtgärder utifrån de
rekommendationer som lämnades. Det saknas en rutin för hur
återrapportering av bisysslor ska göras till nämnd och under 2017
skedde ingen återrapportering. Vidare så har nämnden inte tagit med
kontroll av bisysslor i internkontrollplanen.
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5.

Privata medel (2015)

5.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

Under 2015 genomförde PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Region Gotland en granskning av hanteringen av privata medel på två
gruppboenden och två särskilda boenden. Granskningen syftade till att bedöma om
socialnämnden har ändamålsenliga regler för hantering av privata medel.
Följande revisionsfråga var ledande för granskningen:


Finns ändamålsenliga regler för hantering av privata medel och är den
interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig?

Efter genomförd granskning var bedömningen att det finns ändamålsenliga regler
för hantering av privata medel som ger förutsättningar för en god intern kontroll
under förutsättning att de efterlevs fullt ut. I granskningen noterades dock en
diskrepans i efterlevnaden av reglerna, då dessa inte efterlevs till fullo på samtliga
granskade boenden. Den interna kontrollen bedömdes därmed i vissa avseenden
otillräcklig. Övriga brister som noterades i granskningen:


Privata medel förvarades inte på ett betryggande sätt på ett boende.



Nyckelhanteringen var bristfällig på ett boende.



På en granskad enhet fördes inte räkenskaperna inte i enlighet med god
redovisningssed.



Uppföljningen av räkenskaperna gjordes på olika sätt på boendena. På ett
boende var inte uppföljningen i enlighet med god redovisningssed.

5.2.

Revisorernas rekommendationer

Efter genomförd granskning rekommenderades att efterlevnaden av
socialnämndens och socialförvaltningens regler och riktlinjer förbättras i regionen.

5.3.

Nämndens/styrelsens yttrande

Socialnämnden lämnade förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
revisionsrapporten på sammanträdet i september 2016 (SON 2015/551).
Förvaltningen instämde i revisorernas bedömning och angav i sitt svar att de
arbetar med att säkerställa att befintliga regler, riktlinjer och rutiner följs.

5.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Uppföljning har gjorts av den rekommendation som lämnades, samt de kontrollmål
som i granskningen bedömdes delvis eller ej uppfyllda. Lägesuppdatering har
inhämtats genom intervju med berörd tjänsteman.
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Kontrollmål/
lämnad rekommendation
Riktlinjer/policys efterlevs.
Bedömdes delvis uppfyllt

Uppföljning vidtagna åtgärder
SÄBO: Riktlinjen efterlevs inte fullt ut, men
enligt uppgift är det ett arbete som pågår i
kvalitetsrådet. Enhetschef har gått ingen om
riktlinjen på arbetsplatsträff. Det görs en
muntlig överenskommelse som skrivs in i
Treserva samt i genomförandeplanen.
OOF: Riktlinjen har följts upp (för att
säkerställa att den stämmer) i Insatsforum
BoLSS, eftersom det endast är aktuellt i den
insatsen. En skriftlig överenskommelse görs
alltid utifrån den enskilde brukarens och
företrädares överenskommelse.

Privata medel förvaras på ett
betryggande sätt i exempelvis
låst utrymme.
Bedömdes delvis uppfyllt

Räkenskaper förs i enlighet med
god sed.
Bedömdes delvis uppfyllt

Det finns en strukturerad
uppföljning och utvärdering av
hantering av privata medel.
Bedömdes delvis uppfyllt

SÄBO: Privata medel förvaras inlåst i
värdeskåp i den enskilde brukarens lägenhet.
OOF: Privata medel förvaras inlåst i
värdeskåp i brukarens rum eller lägenhet. Om
brukaren önskar kan medel förvaras inlåst i
kassaskåp i personalutrymmet.
Förvaringssätt dokumenteras i skriftlig
överenskommelse om privata medel.
SÄBO: Alla brukare har en egen kassabok.
OOF: Alla brukare har en egen kassabok.
Kvitto samlas i eget block och förvaras i
värdeskåp hos den enskilde brukaren eller i
kassaskåp i personalutrymme.
SÄBO: Kontrollräkning av kassaboken görs 2
ggr per år. Granskningen genomförs av
kontaktman tillsammans med annan person,
anhörig eller enhetschef och sker i enlighet
med ”Rutin för kontroll av kassaböcker”
(20131101). Det finns en blankett som
används.
OOF: Egenkontroll (granskning) av kassabok
görs två gånger per år. Granskningen
genomförs av personer som inte är kopplade
till verksamheten och sker i enlighet med
”Rutin för kontroll av kassaböcker”
(20131101). Granskningen rapporteras till
företrädare eller den enskilde brukaren.
Vidare sker genomgång av granskningen även
på APT för att förbättra eventuella brister.
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Rekommendation:
Efterlevnaden av
socialnämndens och
socialförvaltningens regler och
riktlinjer förbättras i regionen.

Det framkommer att det inom OOF finns
svårigheter att efterleva rutinen, eftersom de
även behöver arbeta pedagogiskt med
kontanter och inte bara använda kort. Ibland
görs uppdelning av månadens medel i kuvert
för att exemplifiera hur mycket som kan
användas till mat, nöjen etc. per månad.
Vidare anges att det finns svårigheter då
personal behöver kunna pinkod till
kontantkort, eftersom den enskilde brukaren
inte alltid har möjlighet att fysiskt närvara vid
uttag av pengar, alternativt att den enskilde
brukaren inte kognitivt har förmågan att
känna till sin pinkod till kortet.
För att ändå säkra upp ovanstående så görs
enligt uppgift en mycket tydlig skriftlig
överenskommelse med företrädaren och den
enskilde brukaren avseende vad personalen
får och ska göra för den enskilde brukaren
gällande dennes privata medel.

Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder
SON

Bedömningen är att nämnden i viss utsträckning vidtagit åtgärder
och arbetat utifrån de brister som noterades i genomförd granskning,
samt utifrån den rekommendation som lämnades i
revisionsrapporten. V har inom ramen för denna granskning inte
genomfört verifieringar på boenden och kan därmed inte uttala oss
om de boenden på vilka noterades brister har vidtagits konkreta
åtgärder. Vad gäller förbättring avseende efterlevnad av nämndens
och förvaltningens regler och riktlinjer så anges att det är svårt att
fullt ut efterleva dessa utifrån verksamheternas utformning.
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6.

Kontanthantering (2012)

6.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomförde PwC år
2012 en granskning av kontanthantering. Granskningen omfattade hanteringen av
försäljningsintäkter och avgifter vid Hemsebadet, Solbergabadet,
Återvinningsstationen i Visby, Hemse vårdcentral, restaurang Strandgärdet och
centralkassan på Lasarettet. Granskningen syftade till att besvara följande
revisionsfråga:


Är den interna kontrollen i intäktsrutinerna tillräcklig?

Resultatet av granskningen visade att det finns brister i den interna kontrollen,
vilka sammanfattas nedan:


En dokumenterad kassapolicy saknas som stöd för kontanthantering.
Rutinbeskrivningar finns som regel framtagna för hur kassan skall öppnas
och avslutas. Däremot saknas regler om hur dagrapporter skall upprättas,
hantering av räkenskapsmaterial, behörighetsrutiner mm.



Bokföring av inkomster sker inte i enlighet med kommunala
redovisningslagens krav. Inkomster bokförs inte alltid senast påföljande
arbetsdag utan kan ske med en veckas fördröjning.



Dagrapporter upprättas inte dagligen av kassaansvariga.



Ett av de granskade försäljningsställena använder sig inte av de tjänster
regionen upphandlat för insättning av kontanta medel på bank. Skälet till
detta är ekonomiska.



Kontanta medel förvaras på ett säkert sätt vid de granskade enheterna.
Däremot bör insättning på bank ske med ett tätare intervall.



Det förekommer att regionens försäljningsställe ombesörjer hantering av
kontanta medel åt Visby simsällskap, i sidoordnade rutiner. Det bör
övervägas hur denna hantering skall skötas i framtiden.

Den samlade bedömningen var att den interna kontrollen inom de granskade
nämnderna inte är tillräcklig i alla delar. Den ekonomiska redovisningen var inte
helt aktuell inom vissa av verksamheterna eftersom inkomster inte bokförs löpande
dag för dag.
Granskningen omfattade regionstyrelsen, tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

6.2.

Revisorernas rekommendationer/noterade
brister

I revisionsrapporten lämnades följande specifika rekommendationer till hälso- och
sjukvårdsnämnden:
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 Dokumenterad rutinbeskrivning snarast bör tas fram för kassaregistrering i
Take Care för primärvården. Rutinen bör diskuteras med all kassapersonal i
syfte att få en enhetlig tillämpning.
 Rutiner för att regelbundet kontrollera behörigheter för kassaregistrering i
Take Care bör skapas. Vidare bör också behörighetsprofilerna ses över i syfte
att begränsa tillgång till journaler för de som inte måste ha det för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.
 Kontrollrutiner bör införas av att patientavgift tas ut och att den är rätt
enligt Avgiftshandboken.
Sammanfattning av de i granskningen noterade bristerna:
 En dokumenterad kassapolicy saknas som stöd för kontanthantering.
Rutinbeskrivningar finns som regel framtagna för hur kassan skall öppnas
och avslutas. Däremot saknas regler om hur dagrapporter skall upprättas,
hantering av räkenskapsmaterial, behörighetsrutiner mm.
 Bokföring av inkomster sker inte i enlighet med kommunala
redovisningslagens krav. Inkomster bokförs inte alltid senast påföljande
arbetsdag utan kan ske med en veckas fördröjning.
 Dagrapporter upprättas inte dagligen av kassaansvariga.
 Ett av de granskade försäljningsställena använder sig inte av de tjänster
regionen upphandlat för insättning av kontanta medel på bank. Skälet till
detta är ekonomiska.
 Kontanta medel förvaras på ett säkert sätt vid de granskade enheterna.
Däremot bör insättning på bank ske med ett tätare intervall.
 Det förekommer att regionens försäljningsställe ombesörjer hantering av
kontanta medel åt Visby simsällskap, i sidoordnade rutiner. Det bör
övervägas hur denna hantering skall skötas i framtiden.

6.3.

Nämndens/styrelsens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade sitt svar på revisionsrapporten 2012-03-33.
I yttrandet angavs att systemansvarig för TakeCare och funktionsekonom har till
uppdrag att med rutinen som finns för sjukhuset som utgångspunkt ta fram en rutin
som gäller för primärvården. Den beräknas vara klar 31 maj 2012.
Någon tydlig rutin för avslutande av behörigheter finns inte i dagsläget inom
sjukvården. Då en medarbetare slutar inom Region Gotland avslutas möjligheten
att logga in på regionens nätverk. Däremot sker inte något automatiskt avslut i
andra behörighetsstyrda system, även om tillgången till dessa försvinner då man
inte längre har tillgången till nätverket. MIT arbetar i dagsläget för att förtydliga
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rutinen vid avslut av behörigheter samt med att upprätta en rutin för att kontrollera
att behörigheter är aktuella.
För att kontrollera att patientavgifter tas ut enligt avgiftshandbok finns detta med
som en kontrollpunkt i internkontrollplanen för 2012.
Tekniska nämnden
Yttrande till revisionsrapport hittas inte.

6.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Uppföljning regionstyrelsen:
Restaurang Strandgärdet bedömdes på samtliga fyra kontrollpunkter har en
tillräcklig intern kontroll. Vid uppföljning framkommer att rutinerna fortfarande är
desamma.

Uppföljning hälso- och sjukvårdsnämnden:
Lämnad rekommendation

Redogörelse av vidtagna åtgärder

En dokumenterad
rutinbeskrivning bör snarast tas
fram för kassaregistrering i Take
Care för primärvården. Rutinen
bör diskuteras med all
kassapersonal i syfte att få en
enhetlig tillämpning.

Rutinbeskrivning för kassaregistreringar Take Care
primärvården togs fram våren 2012. Den senaste
versionen är uppdaterad per 2017-02-02. Vi har
tagit del av och verifierat framtagen kassarutin.

Rutiner för att regelbundet
kontrollera behörigheter för
kassaregistrering i Take Care bör
skapas. Vidare bör också
behörighetsprofilerna ses över i
syfte att begränsa tillgång till
journaler för de som inte måste
ha det för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Behörighetsprofil för att begränsa tillgång till
journaler för kassapersonal implementerades enligt
uppgift våren 2012. Det fungerar genom att det
finns en tilläggsprofil för de som ska arbeta med
kassa. Vid enbart kassaarbete utgår behörigheten
från den profilen och först vid behov (efter
beställning från ansvarig chef) läggs ytterligare
behörigheter på för att kunna utföra specifika
arbetsuppgifter.

Återkommande möten med kassaansvariga sker ca
2 gånger per år. I övrigt så sker korrespondens via
mail då behov uppstår, t.ex. vid eventuella
förändringar eller frågeställningar som kommit
upp.

Inom förvaltningen finns ingen rutin för att
regelbundet kontrollera om rätt personer har
kassabehörighet. Om personal slutar så finns en
rutin för att konto avslutas. I de fall där personal
inte längre bemannar en kassa, men fortfarande
arbetar kvar inom verksamheten så måste chefen
begära förändringar i behörigheten. Om detta inte
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görs så finns ingen informationen om att berörd
anställd slutat kassaregistrera och därmed inte
längre ska ha kvar den behörigheten.
Kontrollrutiner bör införas av att
patientavgift tas ut och att den är
rätt enligt Avgiftshandboken.

Kontroll av att rätt patientavgift tas ut och att den
är rätt enligt Avgiftshandboken har funnits med i
hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan
åren 2012, 2013 och 2015. I kontrollen 2015
granskades 20 besök inom specialistvården och 20
besök inom primärvården. Utfallet visade att 16 av
20 slumpmässigt utvalda besök inom
specialistvården var korrekt registrerade,
respektive 17 av 20 inom primärvården.
Utöver detta har ett antal stickprovskontroller
utifrån olika aspekter gjorts under åren och
information delgetts kassapersonalen. Det uppges
att efter att avgifterna förändrades så har flertalet
stickprovskontroller gjorts för att säkra att rätt
avgifter tas ut. Kontrollerna har inte
dokumenterats. Detta utifrån att de för det mesta
erhållit korrekta svar på kontrollerna. Vid
avvikelser har information gått ut i organisationen.

Uppföljning övriga noterade brister
Noterad brist

Redogörelse av vidtagna åtgärder

Dokumenterad kassapolicy
saknas som stöd för
kontanthantering.
Rutinbeskrivningar finns som
regel framtagna för hur kassan
skall öppnas och avslutas.
Däremot saknas regler om hur
dagrapporter skall upprättas,
hantering av räkenskapsmaterial,
behörighetsrutiner mm.

Tekniska nämnden:
En dokumenterad rutinbeskrivning har tagits fram
vilken beskriver samtliga rutiner för betalningar,
reservrutiner (om kassasystem ej fungerar),
avstämning betalsopsäckar samt kundfakturering.
Vi har tagit del av rutinen. Personalen har utbildats
och fått genomgång av dokumentet.

Bokföring av inkomster sker inte i
enlighet med kommunala
redovisningslagens krav.
Inkomster bokförs inte alltid

Tekniska nämnden:
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Enligt uppgift finns inga dagrapporter på papper
längre, utan detta sker elektroniskt. Nytt
kassasystem (Easy Cashier) har införts vid samtliga
sju återvinningscentraler, vilket innebär att varje
kassa har sin egen databas. Allt räkenskapsmaterial
är numera digitalt och lagras i försystemet.

Alla inkomster vid återvinningscentralerna bokförs
i enlighet med redovisningslagen, eftersom det
enligt uppgift skickas bokföringsfiler dagligen. Vid
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senast påföljande arbetsdag utan
kan ske med en veckas
fördröjning.

dagsavslut skapas en Z-rapport och samtidigt en
bokföringsfil som automatiskt exporteras till
ekonomisystemet. När filen läses in i
ekonomisystemet debiteras balanskontot och
samtidigt krediteras intäktskontot samt
momskontot. Varje återvinningscentral har eget
balanskonto och intäktskonto.

Dagrapporter upprättas inte
dagligen av kassaansvariga.

Tekniska nämnden:
Dagrapporter upprättas dagligen genom digitala
rapporter. Vi har verifierat dagrapporter perioden
2018-02-26 – 2018-03-06.

Ett av de granskade
försäljningsställena använder sig
inte av de tjänster regionen
upphandlat för insättning av
kontanta medel på bank. Skälet
till detta är ekonomiska.

Tekniska nämnden:
Alla återvinningscentraler använder sig numera av
LOOMIS.

Kontanta medel förvaras på ett
säkert sätt vid de granskade
enheterna. Däremot bör
insättning på bank ske med ett
tätare intervall.

Tekniska nämnden:
Enligt uppgift har samtliga återvinningscentraler
inspekterats. I nuläget finns kassaskåp endast vid
två återvinningscentraler, men enligt uppgift
kommer beställning av kassaskåp till de fem övriga
att ske under mars månad.
Insättning på bank sker oftast en gång per månad.

Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder
HSN

Bedömningen är nämnden i viss utsträckning vidtagit åtgärder samt
arbetat utifrån noterade brister och de rekommendationer som
lämnades i genomförd granskning. Förvaltningen har bland annat
tagit fram en rutin för kassahantering samt genomfört kontroller
avseende registrering av korrekt patientavgift. Vidare har en
behörighetsprofil för att begränsa tillgång till journaler för
kassapersonal implementerats. Dock finns inom förvaltningen ingen
rutin för att regelbundet kontrollera om rätt personer har
kassabehörighet.

TN

Bedömningen är att nämnden vidtagit åtgärder samt arbetat utifrån
de brister som noterades i genomförd granskning. En dokumenterad
rutinbeskrivning har tagits fram och dagrapporter upprättas dagligen
och intäkter redovisas dagligen i ekonomisystemet. Samtliga ÅVC
använder sig av upphandlat leverantör för insättning på bank.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2958

Martin Ekepil Ringelid

11 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årlig återrapportering till nämnd

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, godkänner förvaltningens förslag
på åtgärder.

Bakgrund

Delar av förvaltningens ordinarie verksamhet och interna kontroller som genomförs
årligen skall även informeras om till nämnden. Nämnden önskar säkerställa att detta
genomförs.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att de övergripande riktlinjerna och policys
som finns inom Region Gotland följs. Samtliga chefer har kunskap samt utför
dokumentation inom respektive enhet. Bristerna idag ligger i de dokument som
implementerats, där saknas riktlinjer för hur uppföljning till ansvarig nämnd skall ske.
Förvaltningens bedömning:
 Rutin tas fram som tydliggör hur återrapportering av förekomsten av de
årliga ärendena till berörd nämnd, ska göras.
 Nämnd överväger om uppföljning av efterlevnaden av uppföljningen bör
ingå i nämndens internkontrollplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/1952

Martin Ekepil Ringelid

14 maj 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport april 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport april

Bedömning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt verksamhets uppföljning.
Periodens utfall är negativt med 294 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 5 202 tkr vilket är 1 637 tkr lägre än budget. De enheter som avviker
negativt under perioden är dels inom enhet klart vatten där ärende inströmningen är
låg. Här har en omfördelning av arbetsuppgifter skett, vilket innebär att mer resurser
har lagt på det arbete som man genomför gällande bygglov där ärende inströmning är
hög. Detta kommer att generera intäkt och därmed justera upp delar av det intäkts
bortfall som enheten idag har. Sen är det enhet hälsoskydd som har utfört mindre
tillsyn än planerat under perioden, vilket gör att de har lägre intäkter än budget.
De totala kostnaderna uppgår till 9 255 tkr, vilket är 1 343 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 6 009 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 7 534 tkr. Personalkostnaderna är den största enskilda post
som orsakar till de lägre driftkostnaderna, detta är relaterat till vakanser.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/1952

Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.
Budget
januari –
april, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

6 839
- 10 598
-3 759

Utfall
januari april, tkr

5 202
- 9 255
-4 053

Avvikelse
januari april, tkr

Utfall
2017
janapril

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

-1 637 4 864
20 504
1 343 9 509
31 778
-294 -4 645 - 11 274

19 479
31 103
-11 624

Kommentar

Enligt den ekonomiska prognosen för helåret 2018 kommer miljö- och
hälsoskyddsnämnden att redovisa ett underskott med 350 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Beslut ska delges:
Regionstyrelsen ref, RS 2018/294

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 54

Månadsrapport April

MHN 2018/1952

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport april.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera åtgärder
för att åstadkomma ett resultat i balans vid årets slut. Innehåll och förväntat utfall av
uppdraget ska återrapporteras vid septembernämnden.

Bedömning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt verksamhets uppföljning.
Periodens utfall är negativt med 294 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 5 202 tkr vilket är 1 637 tkr lägre än budget. De enheter som avviker
negativt under perioden är dels inom enhet klart vatten där ärende inströmningen är
låg. Här har en omfördelning av arbetsuppgifter skett, vilket innebär att mer resurser
har lagt på det arbete som man genomför gällande bygglov där ärende inströmning är
hög. Detta kommer att generera intäkt och därmed justera upp delar av det intäkts
bortfall som enheten idag har. Sen är det enhet hälsoskydd som har utfört mindre
tillsyn än planerat under perioden, vilket gör att de har lägre intäkter än budget.
De totala kostnaderna uppgår till 9 255 tkr, vilket är 1 343 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 6 009 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 7 534 tkr. Personalkostnaderna är den största enskilda post
som orsakar till de lägre driftkostnaderna, detta är relaterat till vakanser.

Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Isabel Enström yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att presentera
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i balans vid årets slut. Innehåll och förväntat
utfall av uppdraget ska återrapporteras vid septembernämnden. Ordförande ställer
proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.
Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/1952

Martin Ekepil Ringelid

11 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärdsplan 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, godkänner förvaltningens förslag
till åtgärder för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans

Bakgrund

Utifrån redovisad månadsrapport april MHN Au §54. Där nämndens ekonomiska
prognos för helåret pekar emot ett underskott på 350 tkr, har nämnden givit
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans i
slutet av 2018.
Bedömning

Förvaltningens har analyserat kostnadssidan. Nuläget är att 2 stycken medarbetare på
enhet förvaltningsstöd under 6 månader inte blivit ersatts rekryterade och att vissa
medarbetare inom förvaltningsstöd har delar/ procent av sin tjänst emot projekt.
Detta innebär att förvaltningen kommer att minska sina overheadkostnader, vilket
innebär att nämndens kostnader på helåret kommer minska. Prognosen för
kostnadsminskningen för nämnden är cirka 325 tkr. De övriga 25 tkr anser
förvaltningen att man kommer kunna minska ner på övriga verksamhetskostnader
inom de enheter som är under nämnden ansvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 40

Information - Plan för enskild VA-försörjning

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet lämnas utan ställningstagande för förtydliganden om beslutsprocessen.
Ärendet föredras av enhetschef Mattias Edsbagge.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Löpande insikt
Uppföljning av kommunens service (NKI)
Mätperiod ärenden: 2017 (helår)
Region Gotland

Företag

April 2018

Sammanfattning &
Rekommendationer
2

Region Gotland 2017 – Företag

Sammanfattning
Övergripande resultat:
• Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen till 61 procent. Det är
en relativt bra nivå som ger en god grund för att ge tydliga
indikationer samt för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
• NKI för Region Gotland totalt uppgår till 69, vilket är ett relativt
bra resultat. Resultatet visar på en positiv utveckling för NKI över
tid (2016: 66).

3

• Högst omdöme ges Bemötande, med index på 76. Samtliga
serviceområden har ett index på mellan 67-76.
• Sett till myndighetsområden ges Serveringstillstånd (80) och
Brandskydd (80) högst betyg, medan Bygglov (41) ges lägst betyg.

Region Gotland 2017 – Företag

Totalt
Serviceområden

4

Region Gotland 2017 – Företag

Totalt
Myndighetsområden

5

Region Gotland 2017 – Företag

Brandskydd
Sammanfattning

Övergripande resultat:
• NKI för Brandskydd uppgår till 80, vilket är ett bra resultat.
Resultatet visar på en positiv utveckling för NKI över tid (2016: 72).
• Högst omdöme ges Bemötande, med index på 83. Samtliga
serviceområden har ett index på mellan 75-83.

6

Region Gotland 2017 – Företag

Brandskydd
NKI och serviceområden

7

Region Gotland 2017 – Företag

Miljö- och hälsoskydd
Sammanfattning

Övergripande resultat:
• NKI för Miljö- och hälsoskydd uppgår till 69, vilket är ett relativt
bra resultat. Resultatet ligger på samma nivå som föregående
mätning (2016).
• Högst omdöme ges Bemötande, med index på 77. Samtliga
serviceområden har ett index på mellan 68-77.

8

Region Gotland 2017 – Företag

Miljö- och hälsoskydd
NKI och serviceområden

9

Region Gotland 2017 – Företag

Livsmedelskontroll
Sammanfattning &
Rekommendationer

Övergripande resultat:
• NKI för Livsmedelskontroll uppgår till 69, vilket är ett relativt bra
resultat. Resultatet ligger på samma nivå som föregående mätning
(2016).
• Högst omdöme ges Bemötande, med index på 77. Samtliga
serviceområden har ett index på mellan 67-77.
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Rekommendationerna bygger på dels det övergripande resultatet
och dels den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka
frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.
• Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande Information då
prestationen inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den
totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning inom
Livsmedelskontroll. Enskilda faktorer som har störst inverkan gäller skriftlig
information och information om process och rutiner.
• Hög prestation gällande Bemötande och Effektivitet har i nuläget en positiv
inverkan på helhetsattityden. Det finns visst förbättringsutrymme gällande
rutinerna kring handläggningen.

Region Gotland 2017 – Företag

Livsmedelskontroll
NKI och serviceområden

11

Region Gotland 2017 – Företag

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, Februari, Mars, April, Maj
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

26

Tot
145

Mål
692

18
8

112
33

612
80

Jan

Feb

Mars

April

Maj

27

27

22

43

varav
förbättring

22
20
19
33
5
7
3
10
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

Feb

Mars

April

Maj

29

21

13

31

61

155

21
8

17
4

7
6

16
15

34
27

85
70

Totalt antal ansökningar (utan handläggare) i Klart Vatten
2018-01-31: 31 st
2018-02-28: 31 st
2018-03-31: 7 st
2018-04-30: 19
2018-05-31: 18 st

Antal beslut om avloppsanläggningar:
750
700
650
600
550
500
450
400

Planerat

350

Uppnått

300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Procent*

50 %

Händelser
Januari:


Arkiv genomgång för utskick till nya socknar.

Februari






KV- Arkivgenomgång inför utskick till nya socknar (Kräklingbo, Alskog, Lau, När, Burs och
Sjonhem)
1 medarbetare i KV har kommit tillbaka från ledighet
1 medarbetare har varit på 3 dagars PL-utbildning
Totalt 5 dagar har lagts på framtagandet av Regionens nya VA-plan/strategi
1 medarbetare har deltagit i samråd om hållbar vattenförsörjning

Mars




Klart Vatten har gjort utskick till nya socknar (830 fastigheter)
3 medarbetare deltog på en 2 dagars vatten och avloppskonferens i Gävle
Fortsatt arbete med VA-strategin och kretsloppsstrategin

April







KV har gjort ett sista påminnelseutskick till ett 60-tal fastigheter som står inför uppföljning 4
år under maj.
1 medarbetare har flyttat från KV till VA-granskning som extra resurs under en begränsad
period.
Teamet har varit på TVL med tema enskilda avlopp hos LST.
3 pers har deltagit i workshop om grundvattenmodellering hos LST.
2 pers har deltagit i workshop om hållbar vattenanvändning
Deltagit i ”Håll Sverige rent” under en eftermiddag

Maj





Juni


VA-granskarna deltog en heldag om TVL-naturvärden hos Lst, tillsammans med enhet Bygg
Klart Vatten följer upp utförandet av avloppsanläggningar (4 år) i socknarna Mästerby, Väte,
Hejde, Etelhem och Garda.
Enhetsaktivitet (studiebesök hos vattenverket i Herrvik samt Skags gemensamma
avloppsanläggning)
Införande av nytt ärendehanteringssystem (EDP Vision). Inneburit minskad handläggning
under perioden 24/5 – 7/6.
Teamet har haft kalibreringsdag

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, Februari, Mars, April, Maj
Antal planerade inspektioner
Totalt

Mål

Procent *

52

230

675

82 %

26

71

237

72 %

27

23

118

230

123 %

13

3

41

208

47 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Utfört

19

43

54

62

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

8

10

5

22

11

24

33

0

9

16

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

*uppnått i procent av målet för perioden
Antal inspektioner teamet:
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Planerat
Uppnått

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Dec

Antal inspektioner miljö:
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Planerat
Uppnått

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner lantbruk:
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Planerat
Uppnått

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner hälsoskydd:
220
200
180
160
140
120

Planerat

100

Uppnått

80
60
40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Händelser
Januari:


Skypemöte med Lst, SGU samt Ramböll om status på undersökningar vid Södervägs
brädgård.

Februari







1 medarbetare var på möte om årsfakturering med SF
1 medarbetare på en dags utbildning om nedskräpning och miljöbrott
1 medarbetare deltog en dag på TVL med Miljösamverkan syd ost (MSO)
Slutgranskning av kretsloppsstrategin
1 medarbetare var på 2 möten om förorenade områden med Lst och TKF
3 medarbetare har varit på 2 dagars utbildning om animaliska biprodukter

Mars



Teamet har varit på tillsynsvägledning (TVL) hos Länsstyrelsen under en eftermiddag.
Fortsatt arbete med VA-strategin

April







Lantbruk har haft möte med LST djurskydd och förprövning
1 medarbetare kom tillbaka efter tjänstledighet
Tillsyn pågår inom Visby vattenskyddsområde
TVL med tema förorenade områden
1 medarbetare har deltagit i ”Myndighetsdag om köldmedel” på Stockholmsmässan
Deltagit i ”Håll Sverige rent” under en eftermiddag

Maj





Juni




Teamet deltog en eftermiddag i möte med MPD tillsammans med Lst.
2 medarbetare har varit på möte med GEAB
Enhetsaktivitet (studiebesök hos vattenverket i Herrvik samt Skags gemensamma
avloppsanläggning)
Införande av nytt ärendehanteringssystem (EDP Vision). Inneburit minskad handläggning
under perioden 24/5 – 7/6.
Helgdag hos Lst om energitillsyn
1 medarbetare har arbetat med att tagit fram ansvarsfördelning inom takplåtenområdet.
Skickas på remiss till Lst.
1 medarbetare har varit 2 dagar på konferens anordnad av energimyndigheten med tema
vindkraft.

Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, Februari, Mars, April, Maj
Planerad tid

Uppföljning tid 2018-01-01 - 2018-05-31
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

1033
801,5

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats
Planerad kontroll – granskning av inkomna handlingar

560,5
225,5
15,5

Uppföljande kontroll

93,5

Uppföljande kontroll – för- och efterarbete
Uppföljande kontroll – inspektion på plats
Uppföljande kontroll – granskning av inkomna handlingar

51,5
20,5
21,5

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

75

Nyregistrerad verksamhet – för- och efterarbete
Nyregistrerad verksamhet – inspektion på plats

52,5
22,5

3000

Kontroll i samband med klagomål
Provtagning

1,5

Dricksvatten fastställande av provtagningsprogram

1

Registreringsavgift

60,5

Dricksvatten – registreringsavgift
Livsmedel – registreringsavgift
Administrativ avgift

3
37
20,5

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Planerade

43

62

67

69

50

Uppföljande

7

11

8

21

14

Ärendestyrda

1

1

4

3

2

Nyregistrerade

4

1

8

8

7

Juni

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

6
6

19
7

14
24

Övriga planerade aktiviteter
Projekt ”blodiga
burgare” 2018
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat
Kontroll och
provtagning av
julbord 2018

18
10

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

291
61
11
28

Mål

1150

Antal totalt

82
54

25
7

Utfört

Planerade

15
20
60
20

Antal planerade kontroller:
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Planerat

Jul

Aug

Uppnått

Sep

Okt

Nov

Dec

Händelser
Januari:





Rapportering av livsmedelskontrollen 2017 till SLV
Införande av nya arbetssätt – Lagstiftningsområden & Operativa mål, samt anpassningar i
system/mallar
Nordisk tillsynskonferens i Oslo, 4 inspektörer deltog
Revision av Länsstyrelsen, dag 1

Februari:




Revision av Länsstyrelsen, dag 2
Dialogmöte med förskolecheferna, gällande vanliga avvikelser i mottagningsköken
Digitalisering av rutiner till docpoint från G:

Mars


Intervjuer med sommarjobbare

April





Team Livsmedel hade planeringsdag, heldag
1 inspektör deltog på länsmöte
Smittskyddsmöte med hela teamet
1 inspektör deltog på utbildning Vision, 2 dagar

Maj




Registreringsstopp i ärendehanteringssystemet från och med 24 maj på grund av byte av
system.
4 st inspektörer deltog 2 dagar på den nationella tillsynskonferensen.
2 st sommarinspektörer började i slutet av maj.

Uppföljning av verksamheten – Förebyggande
räddningstjänst
Januari, Februari, Mars, April, Maj
Antal inspektioner
LSO
LBE
SP

Jan

Feb

Mars

April

Maj

17
3
2

29
2
2

31
2
0

22
5
4

30
2
5

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

Mål

129
14
13

Procent*

140
31
25

221
109
125

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
LSO
LBE
SP

Jan

Feb

Mars

April

Maj

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

1
0
0

Övrigt

Antal
totalt

Sotningsförelägganden
Yttrande till BN
Offentlig tillställning
Spridningsyttranden

Jan

Feb

Mars

April

Maj

19
3
0
6

18
5
0
0

28
2
2
1

28
5
3
0

32
8
2
1

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

250
200
150
100
50

be
r
De
ce
m
be
r

ve
m

to

be
r

No

be
r

i

Utfört

Ok

em

st

Se
pt

gu

li

Au

Ju

ni
Ju

aj
M

ril
Ap

s
ar
M

i
ar
ru

Fe
b

nu

ar
i

0
Ja

Dec

125
23
7
8

Antal inspektioner

Mål

Nov

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2018-06-05

MHN AU § 60

Övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner att övriga ärenden
kommer till nämndsammanträdet.

Ärendets behandling under mötet

Ärenden som tillkommer på nämndsammanträdet:
Information om överklagat ärende.
Information - Markbränder
Information - Föreläggande
Årlig återrapportering till nämnd
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

