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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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MHN 2018/3154

Martin Ekepil Ringelid

27 augusti 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Översyn av timtaxa för verksamheter inom miljöbalken

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inte ändra
timtaxan.

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.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med åtgärdsplan/handlingsplanen gått
igenom timtaxan för verksamheter inom miljöbalken.
Bedömning

Det finns inga utpekade kommuner som Region Gotland ska jämföra sig med. För
att ta fram lämpliga kommuner att jämföra Region Gotlands tillsyn enligt miljöbalken
har 3 kriterier använts. Det som använts är 3 av SKL:s kommungrupper (Mindre
stad/tätort, Liknande kommuner Gotland och Landsbygdskommun med
besöksnäring ).
Med dessa kommuner har vi jämfört timtaxa för miljöbalken för år 2018.
Nyckeltal Miljö
Timtaxa

Kalmar
905

Gotland Skellefteå
925
960

MÖS
980

Karlstad
1090
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Stor Stockholm
1142

Norrtälje
1200

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3154

Skillnaden i timtaxa mellan kommunerna kan bero på flera orsaker.


SKL har tagit fram ett underlag för att beräkna handläggningskostnaden per
timme. Underlaget är tillgängligt för alla kommuner men kommunerna
beslutar om sina taxor och sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per
timme.



Är kvoten gemensamma kostnader/antalet årsarbetskrafter hög ger det en
högre timtaxa.



Om andelen handläggningstid av årsarbetstiden är låg ger det en högre
timtaxa.

Förvaltningen har via SKL underlag från april 2015 beräknat
handläggningskostnaden per timme för 2019. Se bilaga. Resultatet av beräkningen
visar att en timtaxa på 950 kr för år 2019. Nuvarande taxa för 2018 är på 925 kr. Vid
den årliga uppräkningen av taxan på ca 2,8 % ger det en timtaxa på 950 kr för år
2019.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom miljöbalken

2018-08-27
2018-08-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

, , 2019

[Plats för
kommunlogo]

2. Översikt
Arbetsgång, klicka nedan

Beskrivning, läs detta först
Börja här!

Uträkning av
genomsnittlig
årsarbetstid och
handläggningstid

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat

1. Här börjar du för att beräkna
handläggningskostnaden per timme. I första fliken
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt
att användas för plan- och bygglagens samt
miljöbalkens område.
2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
1 000

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

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
515 883
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
23,00

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

Gemensamma kostnader per handläggare
382 771
Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
50 783

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

Resultat

5. I denna flik får du sammanställningen av
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut
handläggningskostnaden per timme med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Total kostnad per handläggare
949 436
Handläggningskostnad per timme
950

, , 2019

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

515 883 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

382 771 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
50 783 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
949 436 kr
1 000 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

949 436 kr
= 950 kr/tim
1 000 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

950 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2019

2020

2021

2022

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

950 kr

950 kr

950 kr

950 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)
1 000
Myndighetsspecifika kostnader

Gemensamma kostnader
Lönekostnader

51
383
516

800

516
600

400

383
200

-

51
Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader
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Amelie Larsson

6 september 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Medborgarförslag - Förbjuda plastkassar och istället använda
tygkassar.

Förslag till beslut

Miljö-och hälsoskyddsnämnden (MHN) avstyrker medborgarförslaget med
hänvisning till att lagstöd saknas inom nämndens ansvarsområde för att utföra
föreslagna åtgärder.

Bakgrund

Regionfullmäktige, Region Gotland, mottog 2018-04-05 ett medborgarförslag med
innebörden att Region Gotland skulle införa ett förbud av plastpåsar inom i
livsmedelsbutiker och detaljhandeln och samtidigt producera tygkassar till försäljning
under en övergångsperiod. Syftet med förslaget skulle vara att minska
nedskräpningen och därmed bidra till en minskad påverkan av främst havsmiljön.
Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser i likhet med vad som framförts i förslaget att
en minskning eller ett förbud av plastpåsar inom handeln skulle bidra till en bättre
miljö och en minskad klimatpåverkan. Dock saknar MHN
(och andra nämnder inom regionen) lagstöd för att förbjuda bruket av plastpåsar
inom handeln på Gotland.
I slutet av 2016 beslutades däremot regeringen om förordning (2016:1041) om
plastbärkassar med bakgrund av de bestämmelser som införts inom EU. Målen är att
minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte
överskrider 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025. Syftet med
förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar och få ett mer effektivt
resursutnyttjande. Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av
plastbärkassar inte minskar ska Naturvårdsverket föreslå ändamålsenliga åtgärder till
regeringen. Således behandlas frågan på nationell nivå.

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 2018/2954

Sammantaget menar MHN att arbetet pågår nationellt för att juridiskt minska
förbrukningen/användningen av plastpåsar samt att det inte är möjligt att införa ett
förbud. Förslaget avstyrks således. Det ska dock tilläggas att även om det finns
juridiska hinder för att besluta om förbud inom handeln så finns det flertalet
kommuner i landet som arbetar aktivt för att generellt minska användandet av plast
inom den kommunala verksamheten. Några exempel på dessa kommuner är
Uppsala, Staffanstorp och Landskrona.
I miljöprogram för Gotland, antaget 2015-11-23 finns framtagna strategier som väl
kan fungera som argument för att lyfta frågan om att minska plast-användningen
inom den egna verksamheten. Som till exempel:
-

”Underlätta återanvändning av material och restprodukter. Se till att minska
uppkomsten av avfall.”
”Låta miljö och social hållbarhet prägla all användning av fysiska resurser.”
”Minska miljöpåverkan från egna verksamheter. Minska användningen av
miljöbelastande material (hållbarhetsprincip 2, sid 7) och bidra till giftfria kretslopp.”

Enhet miljö-och hälsoskydd har även fört upp frågan om förebyggande åtgärder
gällande nedskräpning av plast i naturen i samband med ”Håll Sverige rent”arbetet.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag

2018-09-06

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Amelie Larsson
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Mats Bergqvist, Signalgatan 13 B, 621 47 Visby

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

Namnteckning
P1"/

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

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

När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Förslag till detaljplan för

Fårö Butleks 1:3 (7) m fl
Region Gotland
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:



Planhandling med genomförandebeskrivning och illustrationskarta
Plankarta

Under planarbetet har följande utredningar genomförts;
 Vattenutredning
 Spillvattenutredning

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag för Fårö Butleks
1:3 (7) fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 6 februari
2013, § 30. I den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025 ryms området
inom bebyggelseområde 4, där bebyggelseutveckling ska prövas med detaljplan.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa åtta fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse inom
fastigheten Fårö Butleks 1:3 (7). Inplaceringen av de nya tomterna utgår
från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från
gemensam väg och omges av naturmark, så att den skogliga karaktären
bibehålls. Övrig mark regleras som naturmark. I skogsområdet föreslås hus
i trä, medan stenhus förordas mot det öppna landskapet i söder.
Sju befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även dessa regleras för
bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående markanvändning.
Förslaget innebär att de befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.
Förslaget innebär även att all naturmark inom planområdet upplåts till en
gemensamhetsanläggning, där samtliga fastigheter inom planområdet
förslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en samfällighetsförening.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för
människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.
Planen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön. Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet.
Området är utpekat för kompletterande bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Fårö. Bad-, disk- och tvättvatten löses i gemensam infiltrationsanläggning, i vilken även de befintliga fastigheterna erbjuds att ingå.
Avlopp från wc löses i sluten tank. Detta skapar möjligheter och underlag
för en mer kretsloppsanpassad hantering av näringsämnen.
En genomförd vattenutredning visar att det finns tillgång till dricksvatten

__________________________________________________________________________________
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för de åtta tillkommande fastigheterna. Ur landskapssynpunkt kommer
bebyggelsen att inlemmas i befintligt skogsparti utan risk för någon betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger således en effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2012-12-18, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2013-01-24, att under förutsättning
att en VA-utredning genomförs och att detaljplanen anpassas till denna,
krävs inte en miljöbedömning. Bebyggelsen utgör en sådan komplettering
som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på nordvästra Fårö, norr om Ajkesträsk och cirka
500 meter sydväst Ajkesvik innanför Bohakasand.

Översiktskarta över planområdet

Areal

Planområdet omfattar cirka 11,2 hektar.

Markägoförhållanden

Området är i privat ägo.

__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen utgör en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
3 kap 6 § Miljöbalken. I övrigt berörs området inte av några riksintressen.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas hela
Fårö som ett område, där en fördjupad översiktsplan ska förnyas och utvecklas under planperioden.
En fördjupad översiktsplan för Fårö är nu antagen av regionfullmäktige
2014-02-20, laga kraft 2014-03-26. I översiktsplanens riktlinjer framgår
följande; Vid lokalisering av nya bostäder och övrig bebyggelse ska en mer
samlad bebyggelsestruktur eftersträvas. Ny bebyggelse ska i första hand
tillkomma som förtätning eller komplettering till befintlig bebyggelse i
tätort eller på landsbygd.
Det aktuella området utpekas som ett lämpligt kompletteringsområde (4) i
den fördjupade översiktsplanen. Kartan visar en principiell lokalisering av
bebyggelseområden. Exakt lokalisering och exploateringsgrad klarläggs i
denna detaljplan.

Karta ur Fördjupad översiktsplan Fårö 2025. Aktuellt planarbete
utgör del av område 4.
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För delområde 4 redovisas följande riktlinje för ny bebyggelse; Området
bör planeras så att den skogliga karaktären bibehålls genom att bl a styra
fastighetsstorlekarna till mellan 2 000 m2 och 3 000 m2, begränsa byggrätterna och att den större delen av området lämnas som naturmark. Bebyggelsen i området bör vara enkel trähusbebyggelse med vissa gemensamma
drag, som rimmar med områdets karaktär.
Detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt. I närområdet finns avstyckningsplaner
för fritidshusbebyggelse bl a för Bohakasandet och Ekeviken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Området är till stora delar bevuxet av gles tallskog med inslag av buskvegetation på sandjord. I områdets sydvästra delar är landskapsbilden öppen
och ansluter till ett sammanhängande odlings- och kulturmiljölandskap.

Marken inom fastigheten sluttar svagt både från norr och söder. Marknivåerna är mellan 5-7 meter över havet. Lågpunkten utgörs av ett mindre
dike, som rinner både åt öster och väster, med en vattendelare norr om
fastigheten Fårö Butleks 1:70.
Den storskaliga topografin sluttar mycket svagt dels mot väster och Ajkeså
och dels mot norr/nordost, Ajkesvik.
Geotekniska
förhållanden

Enligt jorddjupskartan över Gotlands län bedöms jordlagrets mäktighet i
området vara 1-5 meter. Jorden inom fastigheten består generellt av ett
tunt lager mulljord av relativt ensgraderad sand med en mäktighet på cirka
1-5 meter (SGU 1982). Troligen finns ett tunt lager av finkorning morän
direkt på kalkstensberget. Berggrunden i området utgörs av silurisk kalksten och tillhör den stratigrafiska enheten, Slitelagret (SGU, 1982c).

Radon

I ”Bygg Gotland” översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2015 framgår
att hela Fårö utgör ett område med låg risk för höga radonhalter. Någon
karst eller tjockare lager av lera förekommer inte inom området, varför
någon radonmätning inte erfordras.
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Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kapitlet 10 § lagen om kulturminnen med mera.

Bebyggelseområde
Befintlig och ny bebyggelse

Planförslaget bygger vidare på den rådande bebyggelsestrukturen i området, där sju befintliga tomtplatser med fritidshus angörs från gemensam
vägslinga och ligger väl inbäddade i grönska. Det råder ingen strikt form
utan bebyggelsen har anpassats till naturens förutsättningar.
Detta karaktärsdrag av ”hus i skog” ska även gälla för den kompletterande
bebyggelsen om åtta tomter för bostadsändamål, som föreslås inom planområdet. Respektive nytillkommen tomt omges därför av naturmark för att
ge förutsättningar för detta.
Av de sju befintliga fastigheterna är fyra bebyggda med tidstypiska fritidshus i trä från början av 1950-talet till 1960-talet. Dessa byggnader är överlag placerade i skogsgläntor inramade av höga träd och vegetation. Fritidshuset på fastigheten Fårö Butleks 1:43 är putsat och placerat mot det
öppna landskapet i söder.

Fårö Butleks 1:43

Fårö Butleks 1:41

Fårö Butleks 1:52

Fårö Butleks 1:48
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De två övriga befintliga fastigheterna har styckats av under 2000-talet.
Båda husen har gestaltats i volymer, som anspelar på gotländsk byggnadstradition och är placerade väl synliga mot det öppna kulturlandskapet.

Fårö Butleks 1:68

Fårö Butleks 1:70

Minsta tomtstorlek i planområdet för såväl befintliga som nytillkomna fastigheter ska vara 2 000 m2. Samtliga befintliga fastigheter har arealer mellan 2 000 - 3 000 m2, (Butleks 1:41: 2 638 m2, Butleks 1:43: 2 018 m2, Butleks 1:48: 2 466 m2, Butleks 1:51: 2 549 m2, Butleks 1:52: 2 688 m2, Butleks
1:68: 2 998 m2, Butleks 1:70: 2 668 m2).
Fastigheten Fårö Butleks 1:41 erbjuds att förvärva ett område om cirka 400
m2 direkt söder om fastigheten, vilken kan tillföras genom fastighetsreglering. Området framgår av plankarta. Diskussion om detta ska föras under
samrådstiden. Överenskommelse ska finnas innan detaljplaneförslaget förs
till granskning.
Fastigheten Fårö Butleks 1:70 erbjuds att förvärva ett område om drygt
400 m2 i direkt anslutning nordost om fastigheten, vilken genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Området framgår av plankarta. Diskussion om detta ska föras under samrådstiden. Överenskommelse ska
finnas innan detaljplaneförslaget förs till granskning.
I planförslaget ges befintliga och nytillkomna åtta fastigheter en byggrätt
på 230 m2. En huvudbyggnad med högst en bostad och komplementbyggnader ingår i föreslagen byggrätt. Komplementbyggnader kan utgöras av
gäststuga, uthus, carport m m.
Närmast gatan har en sex meter bred zon reglerats på respektive fastighet,
så kallad prickad mark, där ingen bebyggelse får uppföras. Fastigheterna
mot åkern i väster har en 8 meter prickad zon reglerats på ömse sida dels
för att undvika konflikter mellan åkerbruk och tomternas nyttjande och
dels för att bibehålla den skogliga karaktären.
__________________________________________________________________________________
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Illustrationskarta

Detaljplanen reglerar huvudbyggnadens bredd till maximalt 7,0 meter.
Huvudbyggnader kan uppföras i 1,5 plan med en byggnadshöjd på 3,6 meter så att byggnadsvolymerna inte kommer att dominera i landskapsbilden.
Komplementbyggnaders byggnadshöjd föreslås till 3,2 meter.
I skogsområdet föreslås hus i trä, medan stenhus förordas mot det öppna
landskapet i söder. Trähus föreslås färgsättas i dova kulörer som anspelar
på skogens egen färgskala. Putsade hus bör undvikas på skogstomter. Mot
det öppna landskapet i söder förordas putsade hus med ofärgade alternativt vita fasader. Befintlig bebyggelse kan vara förebilder för detta förhållningssätt.
Arbetsplatser

På Fårö är arbetstillfällena få. Dock innebär ett genomförande av detaljplanen att det skapas underlag för ökat nyföretagande dels genom t ex
ökat behov av hantverkare, dels genom att ny teknik väsentligt ökar möjligheten till distansarbete, vilket i sin tur skapar längre boendetider för
delårsboende.
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Enligt etablerade metoder för beräkningar för cost-/benfitkalkyler, vilka
bland annat används av Trafikverket för lönsamhetsbedömningar av infrastrukturinvesteringar, visar att det under exploateringstiden kommer att
investeras cirka 35 mkr i området. Detta skapar under exploateringstiden
totalt drygt 70 årsarbetstillfällen, varav cirka 50 lokalt på Fårö och 20 på
övriga Gotland. Beräkningen inkluderar inte att befintliga fritidshus kan
utvecklas. Om denna utveckling medräknas kan än mer effekter erhållas.
Varaktigt skapas genom underhållsarbete och tillförd köpkraft totalt 3,4
mkr. Detta motsvarar närmare 5 årsarbetskrafter varaktigt på Fårö.
Offentlig service

På Fårö finns en förskola. All övrig offentlig service finns i Fårösund och i
Visby.

Kommersiell service

Utbudet av kommersiell service är begränsat på Fårö under vintersäsong,
då endast en livsmedelsaffär är öppen. Under sommarhalvåret finns betydligt mer service att tillgå såsom bageri, turistanläggningar och restauranger. Ett genomförande av detaljplanen innebär dock en märkbar ökning
av lokal konsumtion, vilket möjliggör en mer varaktig året-runt service.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionshindrade.

Kulturhistoriskt värde- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse återfinns i närområdet – en kvarn
full bebyggelse

med mjölnarbostaden placerad i gräns till planområdet, Butleks 1:11. I
övrigt finns ingen utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad i området
eller dess närhet.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns i närområdet. Det är ej heller aktuellt att uppföra
något inom planområdet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas. Bebyggelsen placeras så att området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels
kan lokalgatan genom området och i dess förlängning en gångstig användas för passage till bad och friluftsliv och dels kan passager ske genom
naturmarken i övrigt. Detta innebär att delar av planområdet fortsatt kan
användas som strövområde för närboende.

Naturmiljö

Tomtplatsernas läge har inpassats och utformats i relation till skogsbeståndet. Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska inramas
av skog och vegetation för att integreras väl i landskapet.

Vattenområden

Inga öppna vattenspeglar finns i området.
Det mindre dike, som rinner både åt öster och väster, med en vattendelare
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norr om fastigheten Butleks 1:70, är eftersatt och bör underhållas så att
viss avvattning av omgivande mark erhålls. Det innebär att diket får återställas till det djup och bredd det tidigare haft, men inte fördjupas. Innan
arbetet påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen. Om fördjupning behövs krävs tillstånd och dispens för markavvattning från länsstyrelsen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via enskild väg över fastigheten Butleks 1:5
(3) söder om fastigheten. Detaljplanen reglerar vägen i hela sin sträckning
fram till huvudvägen mot Butleks – Nors by. Den slingrande lokalgatan
leder besökare och fastighetsägare, såväl gående, cyklande som körande,
in i området.

Befintlig väg

Den befintliga vägens bredd, avsaknaden av vändplatser och vägens standard i övrigt är inte tillräcklig för sophämtning och tyngre fordons framkomst. Vägområdesbredd för den befintliga vägslingan (lokalgata) justeras
därför i planförslaget till 7,5 meter bred. Körbana ska utföras 3,5 – 4,5 meter bred. Två vändplatser, med 22 meter i diameter, regleras också. Övriga
ytor ska vara naturliga (viss gallring kan företas av buskar och träd). Vändplatser ska utformas enligt VGU typ 3 alternativt 4 med en vändradie på
minst 9 meter.
Vägarna ska utföras enligt Region Gotlands standard, vilket innebär att väg
ska hålla för en belastning av 51,4 tons bruttovikt.
Lokalgatans utformning bör följa modellen ”Lugna gatan”. Detta innebär
att vägen ska utformas så att trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer,
god luftkvalité och tillgänglighet prioriteras.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området kan infiltreras direkt i sanden i flackdiken utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata och gångstigar åvilar exploatören.
Detta ska regleras i ett exploateringsavtal.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom
planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. I denna ska
även fastigheterna Butleks 1:5 (3) och Butleks 1:11 ingå, då även dessa
använder vägen för angöring. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av
en samfällighetsförening.
Den till planområdet gränsande fastigheten Butleks 1:25 använder i dag
befintlig väg för angöring till sin fastighet. Därför förordas även att denna
fastighet ingår i ovan nämnda gemensamhetsanläggning för väg.
Fastigheten Butleks 1:41 är reglerad med ett utfartsservitut mot norr. Fastigheten angörs i dag via befintlig väg. Servitutet bör därför utgå.
I dag angörs fastigheten Butleks 1:51 via extra väganslutning parallellt med
lokalgatan. Tillfarten justeras så att fastigheten får direkt angöring från
lokalgatan.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik till och från Fårö finns inte vintertid. Däremot finns en väl
utbyggd kollektivtrafik från Fårösund mot Slite och Visby. Sommartid finns
kollektivtrafik med anslutning till färjeläget i Broa, där det också finns en
större parkeringsplats för pendlare.

Parkering, angöring
och utfart

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Allmänna platser är inte avsedda för parkering. Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Vatten

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid
nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet
ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av
den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys
samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn,
vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600
l/dygn.
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Befintliga fastigheter inom planområdet har egen vattenförsörjning antingen via grävda vattentäkter eller vattenuttag från egna borrade brunnar.
Under hösten 2015 har en vattenutredning genomförts. Vattenutredningen är sammanställd i PM daterat 2016-01-20. Denna utredning utgår från
vattenuttag från nyetablerad grävd brunn. Provpumpning har genomförts
av Slite Vatten och Värme AB, genom Johan Lundqvist, under tiden den 10
-30 september (torr period, utan nedfall av regn). Efter 16 dagars provpumpning har ett totalt uttag av 119 276 liter, i genomsnitt 7 454 lit/dygn
redovisats.
Vattennivåerna i befintliga grävda brunnar i närområdet, inom fastigheten
Butleks 1:41, Butleks 1:48 och Butleks 1:52 har mätts under provpumpningen. Dessa visar genomgående en något högre vattennivå efter provpumpningen.
Det vattenuttag som redovisats utgör tillräcklig mängd för de totalt nio
fastigheter, som erbjuds tillgång av vatten - åtta tillkommande fastigheter
och fastigheten Butleks 1:51.
Såväl kemiska som mikrobiologiska analyser av vattenkvaliteten har genomförts av Eurofins före och efter provpumpningen. Båda proven visar
låg kloridhalt. Analysen, som genomförts efter provpumpningen 2015-1012, redovisar tjänligt vatten med anmärkning, vilket kan renas med enkla
metoder. I anslutning till vattenuttaget ska ett vattenverk anläggas, liksom
en reservoar med 5 000 liter renat vatten. Skötselavtal ska tecknas för drift
och underhåll av anläggningen.
För vattenanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas. Denna ska
förvaltas av samfällighetsförening.
Under samrådstiden ska frågan om behov av vattendom utredas.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
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Placering av vattentäkt och infiltrationsanläggning i planområdet
Avlopp

Enligt Region Gotlands riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar ingår
Fårö i ett område med begränsade förutsättningar, s k A3-område, där
endast gemensamma avloppslösningar tillåts.
En spillvattenutredning daterad 2015-06-12 – Planerad anläggning för BDTvatten från 20 hushåll, Förslag till utformning – har genomförts av Pentacon AB genom Stig Gustavsson.
Utredningen föreslår att tillkommande fastigheter ska ha gemensam försörjning för rening av BDT-vatten för att optimera den tekniska utformningen och omgivningspåverkan. Om utredningen godtas ska även befintliga fastigheter inom planområdet och i dess närhet erbjudas anslutning till
avloppsanläggningen. Anläggningen placeras i norra delen av fastigheten.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare, typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I
BDT-vattensystemet skall vattnet pumpas via tryckledning från respektive
fastighet fram till reningsanläggningen. Ledningsnätet kommer att placeras
i vägmark. För klosettvatten kommer slutna tankar att installeras inom
respektive fastighet.
Inom och i anslutning till planområdet finns ett antal äldre fritidsbostäder
med mer eller mindre utvecklade spillvattensystem. I en genomförd förfrågan till fastighetsägarna under våren 2014 framgår att fastigheterna Butleks 1:43, Butleks 1:48, Butleks 1:51 och Butleks 1:52 saknar avloppsanläggning. Fastigheten Butleks 1:41 har tillstånd att anlägga en infiltrations-
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bädd. Fastigheterna Butleks 1:68 och 1:70 har trekammarbrunn anslutna
till infiltrationsbädd. De närliggande fastigheterna Butleks 1:25 och Butleks
1:71, som även svarat på förfrågan, har gemensamt avlopp med avskiljare.
Av fastighetshandlingar för Nors 1:54 och 1:78 framgår att fastigheterna
saknar avlopp.
Om utredningen godtas och i den mån intresse finns erbjuds i första hand
befintliga fastigheter inom planområdet, liksom de närliggande fastigheterna Butleks 1:25 och Butleks 1:71 att anslutas till planerad avloppsanläggning. Om dessa anslutningar realiseras skulle detta innebära en radikal
förbättring för hela områdets utsatta miljö. Kostnader som uppstår för en
eventuell anslutning bekostas av respektive fastighetsägare.
Detta är motivet till att, den i juni månad 2015 till samhällsbyggnadsförvaltningen inlämnade Ansökan om enskild avloppsanläggning är dimensionerad för 20 hushåll. Handläggningen av ansökan löper parallellt med
denna detaljplaneprocess.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele/fiber

Gotlands fiber ska anlägga nytt kopplingsskåp för anslutning (100
MB/hushåll) för de tillkommande 8 fastigheterna. Ledningsdragning samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Avfall

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.
För de fastigheter som saknar väganslutning med vändplan kan sopkärlen
inte hämtas vid fastighetsgräns, utan sopkärlen får dras till vändplan alternativt till vägkorsning av respektive fastighetsägare.

Brandskydd

Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas vid områdets utbyggnad.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, 3 kap 6 § Miljöbalken.
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Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Det
rörliga friluftslivet har fortsatt tillgång till passager och strövtåg genom
området, då ny byggelse placeras så att gröna släpp omger varje fastighet.
Platsens lämplighet för den föreslagna exploateringen är därmed god.
Kulturmiljö

Ingen ny bebyggelse föreslås i det öppna kulturlandskapet i anslutning till
kvarn och mjölnarbostad.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser
Fastighetsrättsliga
frågor

Nya tomtplatser, 8 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid
lantmäteriförrättning. En marksamfällighet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättningen.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för väg, naturområde, vatten- och
avloppsnät. Dessa ska förvaltas av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg ska alla befintliga och tillkommande
fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheterna
Butleks 1:5 (3), Butleks 1:11 och Butleks 1:25, då dessa fastigheter använder vägen.
I gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp ska de fastigheter som
ingår i gemensam avloppsanläggning respektive vattenuttag ingå. Om genomförd spillvattenutredning godtas ska även befintliga fastigheter inom
planområdet liksom de närliggande fastigheterna Butleks 1:53, Butleks
1:25 och Butleks 1:71 erbjudas ingå i planerad avloppsanläggning. Nytillkomna fastigheter, liksom fastigheten Butleks 1:51, erbjuds tillgång på
vatten. För dessa ska gemensamhetsanläggning bildas. Kostnader som
uppstår för en eventuell anslutning betalas av respektive fastighetsägare.
Nybildade servitut för tillfart till fastigheten Butleks 1:25 ska belasta exploateringsfastigheten. Befintligt servitut för tillfart över naturmark från
fastigheten Butleks 1:41 ska utgå.
Fastigheten Fårö Butleks 1:41 erbjuds att förvärva ett område om cirka 400
m2 direkt söder om fastigheten, vilken kan tillföras genom fastighetsreglering. Området framgår av plankarta. Diskussion om detta ska föras under
samrådstiden. Överenskommelse ska finnas innan detaljplaneförslaget förs
till granskning.
Fastigheten Fårö Butleks 1:70 erbjuds att förvärva ett område om drygt
400 m2 i direkt anslutning nordost om fastigheten, vilken genom fastighetsreglering kan tillföras fastigheten. Området framgår av plankarta. Diskussion om detta ska föras under samrådstiden. Överenskommelse ska
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finnas innan detaljplaneförslaget förs till granskning.
All fastighetsbildning ska bekostas av exploatören.
Fastighetskonsekvenser

Fårö Butleks 1:3 (skifte 7); åtta nya fastigheter bildas. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur och VAanläggningar.
En marksamfällighet bildas för natur och lokalgator. Både nybildade och
befintliga bostadsfastigheter inom planområdet föreslås bli delägande
fastigheter i marksamfälligheten. Marksamfälligheten kommer att belastas
av gemensamhetsanläggningar för väg, naturområde och VA-anläggningar.
Fårö Butleks 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg.
Fårö Butleks 1:41; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Befintligt servitut för väg upphävs. Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten anslutning till planerad avloppsanläggning. Fastigheten föreslås utökas med ett markområde om cirka 400 m2.
Fårö Butleks 1:43; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten
anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:48; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten
anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:51; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Fastigheten erbjuds även tillgång på vatten. Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:52; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Om genomförd spillvattenutredningen godtas erbjuds fastigheten
anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:68; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten
anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:70; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för väg
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och naturområde samt erbjuds delägande i marksamfällighet (se Fårö Butleks 1:3). Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten
anslutning till planerad avloppsanläggning. Fastigheten föreslås utökas
med ett markområde om cirka 400 m2.
Fårö Butleks 1:25; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg, servitut för tillfart ska bildas. Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds fastigheten anslutning till planerad avloppsanläggning.
Fårö Butleks 1:71; Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds
fastigheten anslutning till planerad avloppsanläggning.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då
de är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess
närhet till strand och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde, vilket redan i dag är en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet.
Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger
möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Tillgänglighet

Området ligger i omedelbar närhet till huvudväg mot Fårösund. Marken är
plan, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att röra sig, på
såväl vägar som gångstråk genom området. Parkeringsplatser reserveras
på respektive tomt.
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet
till området ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara
av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet. Omgivande betesmark används för lamm- och ungdjursbete.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2016. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Genomförandetid

Genomförandetiden upphör fem år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i
samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättas mellan
exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten
och avlopp, väg, naturområde m m. Exploateringsavtalet ska även reglera
exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Region Gotland ställer krav på säkerhet motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna säkerhet ska
överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar fastigheten Fårö Butleks 1:3 (7) m fl.
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören.
Nya tomtplatser, 8 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid
lantmäteriförrättning. En marksamfällighet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg, naturområde,
vatten- och avloppsnät. All naturmark inom området ska upplåtas till gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en
samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg ska alla befintliga och tillkommande
fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheterna
Butleks 1:5 (3), Butleks 1:11 och Butleks 1:25, då dessa fastigheter använder vägen.
Om genomförd spillvattenutredning godtas erbjuds befintliga fastigheter
inom planområdet liksom de närliggande fastigheterna Butleks 1:25 och
Butleks 1:71 att ingå i planerad avloppsanläggning. Nytillkomna fastigheter, liksom fastigheten Butleks 1:51 erbjuds tillgång på vatten. I gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp ska de fastigheter som ingår i gemensam avloppsanläggning respektive vattenuttag ingå. Kostnader som uppstår för en eventuell anslutning betalas av respektive fastighetsägare.
Fastighetsreglering ska genomföras för de markområden som föreslås tillföras fastigheterna Fårö Butleks 1:41, cirka 400 m2 och Fårö Butleks 1:70,
drygt 400 m2.
Nybildade servitut för tillfart till fastigheten Butleks 1:25 ska belasta exploateringsfastigheten. Befintligt servitut för tillfart över naturmark från fastigheten Butleks 1:41 ska utgå.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar exploatören till Fårö Butleks 1:3 (7).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att genomföra.
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En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 4 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 1,6 mkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader avser fastighetsbildning m m.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
fastigheter, vilket ger en uppskattad intäkt på cirka 6,5 mkr. Vid en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför
samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Övrigt

En vattenutredning och en utredning avseende gemensam avloppsanläggning har genomförts.
Tidigare utförda borrhål, 5 st, som inte nyttjas ska gjutas igen. Igengjutning
skall ske från brunnens botten och upp mot markytan för att förhindra att
hålrum uppstår.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard. Se under rubrik
Gator och trafik.
Lokalgata och vatten- och avloppsnät ska vara utbyggt till nytillkommen
fastighet innan bygglov kan beviljas.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Monica Tingström, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna
Collin och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-02-24

Christian Hegardt
avdelningschef

Monica Tingström
fysisk planerare
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Magnus Pettersson

11 september 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

FÅRÖ BUTLEKS 1:3
BN Remiss. Förslag till detaljplan för Fårö Butleks
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden framför till Byggnadsnämnden de synpunkter och
förbehåll som framkommer under rubriken ”Bedömning”

Bakgrund

Planansökan för fastigheten Fårö Butleks 1:3 som ligger på nordöstra Fårö, ca 400 m
från stranden vid Bohakasand väster om Ekesviken. Samrådsförslag har översänts till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden för synpunkter.
Förslaget innebär tillskapande av 8 fastigheter för bostadsändamål.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Avlopp
Byggrätter måste anpassas till de VA-förutsättningar som finns för området, tex
avseende tillkommande hushåll i form av gäststugor. Vad gäller avloppsfrågan så
bedöms platsen klara BDT (bad- disk och tvättvattenutsläpp) från de 7 tillkommande
hushållen, toalettfrågan kan då lösas tex med sluten tank i kombination med så kallad
extremt snålspolande toalett. Rent generellt innebär separat lösning av WC-frågan att
risk för påverkan på grundvattnet och miljön minskar avsevärt avseende smittämnen
och närsalter mm. Med s.k. extremt snålspolande toalett minskar även
vattenförbrukning med upp till ca 15 %.
Sökanden har presenterat ett förslag med utsläpp av bad- disk och tvättvatten för
totalt 20 hushåll. Om detta är möjligt får närmare avgöras i en ansökan enligt
miljöbalken. I detta ärende utgår bedömningen ifrån att avloppsfrågan ska kunna gå
att lösa för de 7 föreslagna hushållen.
I underlaget finns siktanalys tagna på två ställen inom den föreslagna
infiltrationsplatsen. Redovisningen anger sand till 2 m djup.

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 2016/971

Sannolikt sker övergång till svallgrus österut från infiltrationsplatsen. Svallgrus har
dålig förmåga att rena spillvatten. Utgångspunkten bör vara att sandavlagringen har
en utbredning om ca 50 m kring infiltrationen.
Provgropar har i olika ärenden besiktats i närområdet. På grannfastigheten Stora
Gasmora 4:18, ca 70 m väster om den föreslagna infiltrationsplatsen bestod
provgrop som redovisades i ett tidigare planförslag av sand till 1,4 m,
grundvattennivån låg på 1.1 m vid besiktning 2014-01-22. På grannfastigheten Fårö
Butleks 1:41 bestod gropen av sandigt grus till 0,9 m till berg vid besiktning 2013-0920.

Förslag till utformning 2015-06-12

Vatten
En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken har ingetts
till länsstyrelsen.
Synpunkter har inkommit till byggnadsnämnden över risk för påverkan på
intilliggande våtmark. Detta bör i första hand utredas i länsstyrelsens prövning.
Följande synpunkter framförs till byggnadsnämnden:
 Innan planen går till utställning bör tillstånd för vattenverksamhet enligt 11
kap. miljöbalken finnas för de planerade hushållen.


Förutsättningar bedöms finnas för BDT-utsläpp från 7 hushåll. Innan det
slutligt kan sägas om platsen även klarar de 20 hushåll som omnämns i
”Förslag till utformning” av avloppslösning så bör jordlagrens utbredning
runtomkring infiltrationsplatsen dokumenteras noggrannare avseende
jordartssammansättning och markdjup.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Magnus Pettersson
Miljöskyddsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2016/971

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3152

Anna Fagerberg

27 augusti 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

BN remiss - Yttrande över förslag till detaljplan - Vision
2018/3847
VISBY ORDBOKEN 5 och 11

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan.
Se vidare synpunkter under avsnittet ”Bedömning”
Sammanfattning

Förslag till detaljplan syftar till att omvandla nuvarande handelsändamål till ett
område för bostadsändamål i form av flerbostadshus.
Av samrådshandlingar framgår bl. a. följande:
Föreslagen plan bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem. På fastigheten finns i dag
en större byggnad där det tidigare varit livsmedelsbutik och som idag används för
handel (secondhandverksamhet) samt ett träningscenter. Resterande ytor utgörs av
hårdgjord parkering. Planområdet omfattar 6300 kvm.
Området omfattas idag av två äldre detaljplaner, 09-P-25 och 09-VIS-663 som anger
handel. Det äldre villaområdet runt planområdet är enligt underlaget utpekat som
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och ska enligt beslut i BN 1997-02-19 §19 skyddas
genom varsamhetsbestämmelser.
För att kunna tillskapa fler bostäder i denna del av Visby ökas exploateringsgraden
och bebyggelsestrukturen som råder öster om Stenkumlaväg med villabebyggelse
frångås. Planförslaget möjliggör ca 60 lägenheter och centrumändamål om minst 120
kvm. Bygganden mot Stenkumlaväg får uppföras i totalt fem våningar vilket innebär
ca 16 meter ovan befintlig marknivå och i områdets östra del mot omgivande
villabebyggelse uppförs två byggnader i tre våningar ca 13-14 meter ovan marknivå.
En solstudie har tagits fram och visar att småhusbebyggelsen öster om planområdet.
får minskad kvällssol och lägenheterna väster om området minskad morgonsol.
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Området ligger inom lågriskområde för radon och inom Visbys sekundära
vattenskyddsområde. Kommunalt VA finns tillgängligt. Dagvatten ska i möjligaste
mån omhändertas inom den egna fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt
omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda ytor. Vid regn ska 20 mm dagoch regnvatten fördröjas innan det leds vidare till det kommunala systemet.
Dagvattenlösningen ska godkännas av Regionen.
Geoteknisk undersökning har gjorts och viss provtagning av mark har utförts.
Provtagningen visar på att det finns viss förorening av tjärasfalt och PAH:er, men
inte i vilken omfattning. En kompletterande provtagning behöver utföras för att
kartlägga föroreningens omfattning. Förslag till provtagningsplan ska lämnas till
enhet miljö och hälsoskydd innan provtagningen påbörjas.
Bullerberäkningar har utförts som visar på att bullernivån vid bostadens fasad som är
placerad utmed Stenkumlaväg är 58 dBA ekvivalent nivå och 78 dBA maxnivå.
Beräknad bullernivå år 2040 (2% ökning av antalet fordon per år) är 60 dBA
ekvivalent nivå och 76 dBA maxnivå. Byggnaden kommer att fungera som en
bullerskärm till bakomliggande gård där uteplatser för de boende finns.
Bostadsbebyggelsen i öster bedöms ligga på så långt avstånd och med huskroppen
längs Stenkumlaväg som bullerdämpande skärm bedöms även riktvärdena klaras här.
Riktvärdena som inte bör överskridas är 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, båda vid uteplats.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft överskrids periodvis i centrala Visby gällande
PM10. Ett åtgärdsprogram är under framtagande som syftar till att sänka
partikelhalterna av PM10. Stängda, trånga gaturum kan leda till förhöjda
partikelhalter. Bebyggelsen mot Stenkumlaväg bildar ett stort gaturum och föreslagen
bebyggelse öster om ska uppföras i öppen kvartersform som ger god luftcirkulation.
Ett genomförande av planen bedöms inte göra att MKN för luft överskrids

Bedömning

Planförslaget har en hög exploateringsgrad och frångår den bebyggelsestruktur som
råder öster om Stenkumlaväg. Detta innebär att närboende blir utsatta för störningar
såsom tappat solinsläpp och insyn. En lägre exploateringsgrad skulle minimera dessa
störningar.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att särskilda hänsyn
ska tas i byggfasen. Innan schaktning påbörjas ska en anmälan om större
schaktningsarbeten lämnas in till enhet miljö och hälsoskydd.
Gällande förorenad mark behöver kompletterande provtagning utföras för att
kartlägga föroreningens omfattning. Förslag till provtagningsplan ska lämnas in av
huvudman till enhet miljö och hälsoskydd för bedömning innan provtagningen
påbörjas. Konstaterad föroreningstyp kan saneras genom schaktning och
omhändertagande av massor. Detta ska vara utfört innan markarbeten inför
byggnation påbörjas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3152

Planområdet är klassat som lågriskområde för radon. En markundersökning bör
göras innan byggnation för att konstatera om det lokalt finns högre värden. I så fall
bör byggnationen anpassas efter detta. Grundkonstruktionerna bör vara
radonskyddade.
Riktvärdena för vägtrafikbuller har höjts från 55 dBA till 60 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus vid fasad. Bullerberäkningarna visar att riktvärdena precis klaras.
Inomhusvärdena har inte höjts utan ligger kvar på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45
dBA maximal ljudnivå. Höjningen av utomhusvärdena innebär att det är viktigt med
konstruktion och val av material för att komma ner i rätt inomhusnivå. Buller ska
även beaktas vid utformning av uteplats och placering av balkonger.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för luft bedöms inte överskridas. Den parameter i
MKN som är problem med i centrala Visby är PM 10. Höga halter av PM 10 har ofta
en lokal spridning och utsläppen är framför allt kopplade till vägtrafik och till
förbränning. I Visby har vägtrafiken identifierats som den främsta källan till de höga
halterna. Dygnsmedeltrafiken i det område där PM 10 överskrids är mer än dubbelt
så hög som den är på Stenkumlaväg. Förslag till åtgärdsprogram som tagits fram av
SWECO syftar också till att minska spridningen av PM 10 i hela Visby. Detta
sammantaget gör att miljö och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att
miljökvalitetsnormen för luft inte överskrids.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Förslag till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11
Samrådshandling

2018-08-27
2018-06-12

Avgift

Handläggningen av ärendet kommer att debiteras enligt taxa fastställd av
regionfullmäktige. Fakturering sker i separat utskick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Fagerberg
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3152

Blomweb viewer

Förslag till detaljplan för

Visby Ordboken 5 och 11
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång‐ och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan‐ och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat
förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000vxl
e‐post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
21 juni 2017 § 130.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område
för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat
till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed
Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks.
Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen
längs Stenkumlavägs västra sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned
mot villabebyggelsen.
För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare
stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot
Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en
gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med
parkering.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 5700 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av kriterier som anges i bilaga 4 till MKB‐förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB‐förordningen handlar bland annat om riskerna
för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av till exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
påverkan på skyddad natur.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning (2017‐08‐03), inte risk för påverkan på miljö,
hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen instämmer (2017‐10‐04) i den bedömning som Region Gotland
gjort att planen inte kan anses föranleda betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer även i
vikten av att detaljplanen hanterar frågor kring områdets betydelse för
kulturvård, buller från trafik och verksamheter samt områdets betydelse för
grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatreglering
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem, öster om
Stenkumlaväg och angränsar i norr till Värnhemsgatan, i väster till
villabebyggelse och i söder till Gråboväg. Planområdet ligger ca 2 km söder om
Östercentrum och Visby innerstad.
På fastigheten finns idag en större byggnad där det tidigare varit
livsmedelsbutik och som idag används för handel (secondhandverksamhet)
samt ett träningscenter. Resterande ytor utgörs av hårdgjord parkering.

Visbyleden
Stenkumlaväg
Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar 6300 kvm.
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

Ca 2500 kvm

5700 kvm, ca 60
lägenheter

Handel

Markägoförhållanden

Min 120 kvm
Max ca 1100 kvm

Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010‐06‐14 §79, anger:
område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009‐12‐14, anger att
området i huvudsak ska användas för bostäder. Ett upprättande av ny
detaljplan är därmed förenligt med gällande fördjupad översiktsplan. Området
ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att varsamhetsbestämmelser
ska tas fram för äldre villaområde. Förslag till detaljplan bedöms vara förenlig
med fördjupad översiktsplan för Visby.

__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner

Området omfattas av två äldre detaljplaner, 09‐P‐25 (antagen 1996‐08‐14),
vilken reglerar markanvändningen på Ordboken 5. Den anger användningen;
handel, men är utan byggrätt. Detaljplan 09‐VIS‐663 (antagen 1994‐04‐27)
reglerar markanvändningen på Ordboken 11 och anger användningen; handel.
Genomförandetiderna för båda detaljplanerna har gått ut.

Riksintressen

Hela Gotland omfattas av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken jämlikt 4 kap
1 § miljöbalken. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden
påtagligt skadas. Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv
(4 kap 2 § miljöbalken). Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby
flygplats, Försvarsmakten.
Planläggningen bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintressena.

Kommunala beslut
i övrigt

Det äldre villaområdet runt om planområdet är enligt underlaget utpekat som
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och ska enligt beslut i BN 1997‐02‐19 §19
skyddas genom varsamhetsbestämmelser.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2017‐
06‐21 § 130.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Markförutsättningar
Mark och vegetation

Förutsättningar
Inom det föreslagna planområdet finns inga, kända, naturvärden. Området
utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till parkering. Från
Stenkumlaväg lutar marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på
drygt en meter. Två björkar växer i områdets södra kant.
Förändringar
Planförslaget möjliggör för att anordna parkering under mark. Bostädernas
gemensamma gård placeras i mitten av fastigheten (får underbyggas med
garage) och ska utformas med planterbart bjälklag. Gården ska planteras.
Träd ska planteras utefter Stenkumlaväg.

Klimatanpassning

Förutsättningar
I det aktuella planområdet är det framförallt aktuellt att beakta
konsekvenser av intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor. Området idag utgörs helt av hårdgjorda ytor varför det saknas
funktioner för
friluftslivet, ekosystemtjänster, buffert för klimatförändringar eller grön
infrastruktur.
Förändringar
Planförslaget medför att nya grönytor tillskapas inom området.
Den gemensamma gården i mitten av fastigheten ska planteras. Den får
underbyggas med garage och ska utformas med planterbart bjälklag. Träd
ska planteras utefter Stenkumlaväg. Tillskapandet av grönytor kan bidra till
reglerande ekosystemtjänster genom skuggning och vindskydd samt
dämpning av dagvatten vid kraftig nederbörd. Grönytor fyller även en
funktion när det gäller klimatförändringar i form av kraftigare nederbörd och
ökad medeltemperatur.
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Region Gotland ställer som krav att 20 mm dagvatten ska fördröjas innan
dagvatten kopplas på det kommunala dagvattennätet. Det kan ske på olika
sätt och val av åtgärder ska ske i dialog med ansvariga på Region Gotlands
VA‐ avdelning. Exempel på sätt att minska mängden dagvatten som släpps ut
i dagvattennätet är att markbehandlingen utgöras av genomsläppliga
material och att arbeta med gröna tak.
Dagvatten

Förutsättningar
Området är idag hårdgjort och dagvatten avleds via kommunala
dagvattenledningar. Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
I vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter som begränsar
verksamheter eller åtgärder som kan riskera att förorena grundvattnet.
Markens sårbarhet är låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är
överlagrad av tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur
överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet.
Länsstyrelsens lågpunktskartering visar var vatten kan ansamlas vid kraftigt
regn utifrån marknivå i relation till markens nivå intill. Lågpunktskarteringen
tar inte hänsyn till markens förmåga att leda vatten ner i marken eller vilka
åtgärder som gjorts i landskapet, exempelvis kulvertar eller vägtrummor.
Inga sådana lågpunkter redovisas inom planområdet enligt
lågpunktskarteringen.

Den normala årsnederbörden och årsmedeltemperaturen i Visby för
perioden 1961‐90 uppges till 513 millimeter respektive 6,6 grader (SMHI
2008). Nederbörden förväntas öka med 10‐20% det närmsta seklet. Det
häftigaste skyfall som drabbat Gotland i modern skedde år 1913 och gav 141
liter per kvadratmeter. Ett rimligt antagande för framtida skyfall är 155‐170
liter per kvadratmeter. För att klara de ökade flödena får dagvattennätet inte
belastas ytterligare vid ny exploatering.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom asfalterade parkeringsytor bland annat ersätts av gårdar med
__________________________________________________________________________________
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planteringar. Det innebär också att flödena till dagvattennätet minskar
något.
Dagvattnet ska fördröjas (20 mm) inom den egna fastigheten innan det leds
vidare till det kommunala systemet. (Dialog ska föras med ansvarig för
dagvatten/vatten och avlopp på Teknikförvaltningens VA‐avdelning vid
utformning av dagvattenanordning.)
Geotekniska
förhållanden

Enligt sårbarhetskartan är berggrunden överlagrad av tjockare jordtäcke
(mer än 1 meter) med liten genomsläpplighet (morän, moränlera, lera) som i
sin tur överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet (sand eller grus).
Inför planläggning av fastigheten har en översiktlig geoteknisk undersökning
gjorts och viss provtagning av mark utförts, (rapport 2017‐12‐20), utförd av
Nybergs Entreprenad AB).
Provtagningar har gjorts i tre provgropar på fastigheten Visby Ordboken 11.
Analys har skett av petroleumämnen, PAH:er och tungmetaller.
Analysresultat visar halter av PAH:er över Naturvårdsverkets riktvärden för
KM (känslig markanvändning i provgrop nr 2 (samlingsprov vägg). I övrigt är
föroreningshalterna låga. I provgrop 3 hittades asfaltbitar som efter
sprayning bedömts innehålla PAH:er (även påtaglig doft av tjärasfalt), ca 0,3
m under befintlig asfalt. I samtliga provgropar har lagerföljden varit: 40 mm
asfalt, 100 mm bärlager makadam, ca 300 mm förstärkningslager makadam
samt där under morän och jord (0,4 meter till 1,1 meter).
Enhet miljö‐ och hälsoskydd har tagit del av utförd provtagning. Förorening
inom fastigheten tycks bestå av rester av tjärasfalt samt av bärlager eller jord
dit lakning av PAH:er skett från tjärasfalten. Utförd undersökning indikerar
att förorening finns men inte i vilken omfattning.
Eftersom planläggning sker för bostäder behöver kompletterande
provtagning utföras för att kartlägga förororeningens omfattning.

Radon

Området är utpekat som lågriskområde för radon. Byggnation (av bostäder
och allmänna lokaler) ska ske med radonskyddad konstruktion om inte
särskilda mätningar görs

Fornlämningar

Cirka 30 meter öster om planområdet finns en registrering i FMIS (RÅA Visby
78:1). Här har skelettgravar undersökts och borttagits under 1930‐ och 1940‐
talet. Enligt uppgift har gravar påträffats på ett flertal fastighetstomter och
sannolikt finns här ytterligare gravar.
Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att eventuella
fornlämningar kan komma att påverkas av planerad exploatering varför en
ansökan om tillstånd till markingrepp ska skickas till Länsstyrelsen i god tid
innan planerad exploatering är tänkt att inledas.

Bebyggelseområden
Stadsbild/Bostäder

Förutsättningar
Fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11 ligger inom stadsdelen Värnhem.
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kan uppvisa flera olika
villatyper och planeringsideal från 1900‐talet. Villaområdet är särskilt
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värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Även inom planområdet har det tidigare varit villatomter. Från
andra hälften av 1900‐talet har villatomter efterhand köpts in och
fastigheterna sammanslagits och omvandlats till att bli en del av den
livsmedelsbutik som startade i fastighetens nordvästra hörn.
Planområdet är bebyggt med en stor byggnad för matvaruhandel. Idag
används byggnaden för secondhandverksamhet, danslokaler träningslokal
etc. Övrig mark är hårdgjord och används för parkering till verksamheterna.
Under befintlig byggnad finns källare.

Foto, Blomweb viewer

Väster om fastigheten (västra sidan av Stenkumlaväg) ligger området
Visborgsstaden med storskalig bostadsbebyggelse från 1960‐talet.
Byggnaderna är placerade kring ett bilfritt centrum med ytor för bollspel och
lekytor – Signalparken.

Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Stenkumlaväg, väster om planområdet
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Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Signalgatan, väster om planområdet

Villabebyggelse i området Värnhem utmed Gråboväg, söder om planområdet

Korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan.

Förändringar
För att kunna tillskapa fler bostäder i denna del av Visby har man valt att öka
exploateringsgraden och frångå den bebyggelsestruktur som råder väster om
Stenkumlaväg (villabebyggelsen). Planförslaget möjliggör att området
__________________________________________________________________________________
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bebyggs med bostadsbebyggelse (B) i form av flerfamiljshus. Mot
Stenkumlaväg placeras en lamellbyggnad som relaterar till byggnaderna på
motstående sida av Stenkumlaväg (Visborgsstaden) utifrån volym och skala. I
byggnadsvolymen mot Stenkumlaväg finns förutom bostadslägenheter även
plats för lokaler som kan användas för centrumändamål (C). Det kan bidra till
liv åt gatan och att byggnaden även vänder sig till allmänheten. Träd ska
planteras utefter Stenkumlaväg. Minst en genomgående entré (mellan
Stenkumlaväg och bostadsgård) ska finnas. Byggnadens placering bidrar till
att gaturummet förstärks men även att gården och bakomliggande
bebyggelse blir mindre utsatt för buller från vägtrafik.

Illustration av föreslagen bebyggelse, korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan. Tyréns

Byggnaden mot Stenkumlaväg får uppföras i fyra våningar samt med en
indragen femte våning. Den indragna våningen ska ligga minst tre meter från
fasadliv sett från Stenkumlaväg samt minst sex meter från Gråboväg och
Värnhemsgatan. Detta för att den femte våningen inte ska dominera i
upplevelsen av byggnaden för en person som befinner sig i gatuplan. Högsta
byggnadshöjd är 12 meter och högsta nockhöjd för byggnadskroppen är +66
meter över angivet nollplan. (vilket innebär att den når upp ca 16 meter från
befintlig marknivå)
Bebyggelsen i områdets östra del tas ned i skala mot omgivande
villabebyggelse och föreslås att bebyggas med bostadshus i tre våningar med
en indragen fjärde våning. Den indragna våningen ska ligga minst två meter
från fasadliv. Högsta byggnadshöjd är 9 meter och högsta nockhöjd för
byggnadskroppen är +63 meter över angivet nollplan.
(vilket innebär att den når upp ca 13 ‐14 meter från marknivå)

__________________________________________________________________________________
10 (23)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2017/825
Visby Ordboken 5 och 11
2018-06-12
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
11 (23)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2017/825
Visby Ordboken 5 och 11
2018-06-12
____________________________________________________________________________________________

Området ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men de får byggas under med
parkering. Om kvarteret byggs under med parkeringsgarage ska gården
ovanpå ha ett planteringsbart bjälklag. Cykelparkering ska finnas på
bostadsgård. Om parkeringsgarage inte byggs får parkering till bostäder
tillkomma i områdets östra del. Angöring till parkering för boende sker dels
från Värnhemsgatan samt från Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage
under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns
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Illustration entréplan. Alternativ med parkering i markplan. Tyréns.

Illustration entréplan. Alternativ med parkering under mark. Tyréns

Solstudie
En solstudie har tagits fram som visar solförhållanden och skuggade ytor
utifrån aktuellt projekt. Bilder nedan visar hur föreslagen bebyggelse och
utemiljöer samt omkringliggande befintlig bebyggelse kan komma att
påverkas vid ett antal tillfällen under året. Solstudien visar bland annat att
småhusbebyggelsen öster om planområdet kan komma att få minskad
kvällssol, och lägenheterna väster om området minskad morgonsol.
__________________________________________________________________________________
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Bostadsgården i föreslaget projekt kommer att skuggas eftermiddag/kväll
och delvis att skuggas under morgonen.

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 08.00

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 17.00

3D‐modell, solstudie, 18 juni kl 20.00
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3D‐modell, solstudie, 15 dec kl 14.00

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Förutsättningar
Området inhyser idag verksamheter i form av träningscenter, dansskola och
secondhandverksamhet. I områdets närhet finns flera arbetsplatser av
varierande storlek.
Förändringar
Kvarteret förändras från ett område med handel och parkering till förmån för
bostadsbebyggelse och i viss mån verksamheter. Inom planarbetet planeras
inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i planområdets stadsnära
läge ska delar av bottenvåningen i byggnaden som ligger längsmed
Stenkumlaväg ha lokaler för handel, kontor etc (C) verksamhet som inte är
störande för boende. Att delar av markvåningen används för
centrumändamål är dels för att det är en utsatt boendemiljö och dels för att
det är stadslivsberikande.

Offentlig och
kommersiell service

I närområde finns förskola och skola F‐6, högstadieskola, gymnasieskola,
mataffär, restaurang mm. Avståndet till annan service, och det kommersiella
utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 2 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god. Från Stenkumlaväg lutar
marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på drygt en meter.
Området ligger i Visby med service på nära håll. Stenkumlaväg trafikeras av
kollektivtrafik, stadstrafiken; linje 1 och linje 5 ringlinjen. Gång‐ och
cykelbana finns utefter Stenkumlaväg.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt
område (Visby Ordboken 5 och 11) utgörs inte längre av villabebyggelse och
är inte ämnad att få särskilda varsamhetsbestämmelser, varför sådana inte
tagits fram i samband med planarbetet. Föreslagen bebyggelse relaterar till
den högre bebyggelsen i området Visborgsstaden (kring Signalgatan).
Bebyggelsen i områdets västra del trappar ner i höjd mot omgivande
villabebyggelse.
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Friytor
Lek och rekreation

Förutsättningar
Planområdet ligger ca 500 meter från stadsdelsparken Tallunden och
lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet, Visborgsstaden, på
motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra hällarna ligger ca
700 meter från planområdet.
Förändringar
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men får byggas under med
parkering. Om gården byggs under med parkeringsgarage ska gård finnas
ovanpå ett planteringsbart bjälklag.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Förutsättningar
Planområdet angränsar till Stenkumlaväg i väster, till Gråboväg i söder och
till Värnhemsgatan i norr. Stenkumlaväg är en trafikerad väg in mot Visby
centrum. Trafiken är idag reglerad genom farthinder och trafiksignaler vid
planområdet och tillåten hastighet är 50 km/h. Utefter Stenkumlaväg finns
gång‐ och cykelväg på båda sidor. I oktober 2017 gjordes en trafikmätning på
aktuell sträcka av Stenkumlaväg. Den visar att motorfordon rör sig med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg.
Värnhemsgatan och Gråboväg är lokalgator med tillåten hastighet 30 km/h
och används av boende i området samt av de som ska hämta och lämna vid
Lyckåkerskolan.
Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage under bostadsgård angörs från
Värnhemsgatan. En ny parkeringsnorm är under framtagande, vilken ställer
krav på antal cykelparkeringar. Förslaget till parkeringsnorm är 35 p‐
platser/1000 BTA (bruttoarea) för flerbostadshus, vilket innebär ca 200 p‐
platser för cykel inom planområdet. Cykelparkering för besökande till
verksamheten ska finnas (samma parkeringsnorm som för
cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Stenkumlaväg trafikeras av
stadstrafiken; linje 1 och linje 5, ringlinjen.

Parkering, angöring
och utfart

Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990 och en ny parkeringsnorm och strategi är under framtagande. Förslag
till ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm är inte antagna än, men
förväntas börja gälla under framtagandet av denna detaljplan, varför dess
parkeringstal redovisas nedan som en förutsättning för detaljplanen.
Nuvarande parkeringsnorm redovisar ett högre krav på antalet
parkeringsplatser och om den fortsättningsvis kommer att gälla påverkar den
hur antal byggrätter inom planen kan utnyttjas.
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Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Markparkering får finnas i områdets östra del. Bostadsgården
ska vara bilfri, men får underbyggas med parkeringsgarage. Ett eventuellt
parkeringsgarage under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.
Cykelparkering ska finnas.
Parkeringstalet för boendeparkering är, enligt förslag till parkeringsstrategi, 8
bilparkeringsplatser/1000 BTA för flerbostadshus. Det innebär i detta förslag
ca 46 parkeringsplatser (baserat på 5700kvm BTA bostadsbebyggelse)
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar.
Parkeringsplatser för ändamålet C‐centrum i planförslaget varierar beroende
vilken verksamhet som etableras. Ett exempel kan vara 10 bilplatser/1000
BTA kontorsyta vilket innebär 1,5 parkeringsplats enligt planförslaget och för
handel 20 parkeringsplatser/1000 BTA vilket ger ca 2,5 parkeringsplatser
enligt planförslaget (baserad kravet om minst 120 kvm för C‐
centrumändamål). Cykelparkering för besökande till verksamheten ska finnas
(samma omfattning som för cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).
Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart resande kan parkeringstalet för
bil ”rabatteras” enligt parkeringsstrategin. Det kan till exempel handla om att
exploatören tecknar avtal om bilpool.

Störningar

Buller från flygtrafik
Trafikbullerförordningen anger följande riktvärden för buller från flygtrafik
vid en bostadsfasad: Flygbullernivå (FBN) 55 dBA. 70 dBA maximal ljudnivå (
kl 06‐22, högst 16 överskridanden per dag). 70 dBA maximal ljudnivå (kl 22‐
06, högst 3 överskridanden per natt).
Planområdet ligger utanför gränsen för utbredningskurvan max 70 dBA och
55 dBA som gäller för Visby flygplats tillstånd, samt gränsen för
totalförsvarets influensområde.
Buller från vägtrafik
Förutsättningar
Stenkumlaväg är den mest trafikerade vägen intill planområdet. Trafiken
reglerats genom farthinder och trafiksignaler precis vid fastigheten. Trafiken
kan dock medföra visst buller vilket måste hanteras i planen. Enligt
trafikmätning gjord oktober 2017 rör sig motorfordon med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg anslutning till aktuell
fastighet. Antal fordon per dygn uppmättes till 4587 st.
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen
anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå vid fasad. Samma värden gäller för bostadsbyggnader
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Värnhemsgatan och Gråbogatan är lokalgator där trafikrörelserna är markant
lägre än vid Stenkumlaväg.
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Förändringar
Den beräknade bullernivån vid bostadsbyggnadens fasad som är placerad
utefter Stenkumlaväg är 58 dBA ekvivalent nivå och 74 dBA maxnivå. Den
beräknade bullernivån år 2040 (beräknad utifrån 2% ökning av antalet
fordon per år) är 60 dBA ekvivalent nivå och 76 dBA maxnivå.
(Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB).
Byggnaden som placeras utmed Stenkumlaväg klarar riktvärdena om
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Byggnaden kommer att fungera som en
bullerskärm till bakomliggande gård där uteplatser för de boende finns.
Bostadsbebyggelsen i öster bedöms ligga på så långt avstånd och med
lamellhuset som en bullerdämpande skärm att riktvärdens klaras även här.

Det bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på
gårdssidan som klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA
maximalnivå. (Beräknad ljudnivå på lamellhusets gårdssida, där byggnaden
fungerar som skärm, är 18 dBA ekvivalent nivå samt 31 dBA maximal nivå.
Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB.)
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att riktvärden som föreskrivs i
förordningen om trafikbuller (2015:216) klaras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt och fastigheten Visby
Ordboken 11 är ansluten idag.
Området ligger inom Visby sekundära vattenskyddsområde. Sårbarheten är
låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare
jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke
med stor genomsläpplighet. Planområdet är idag hårdgjort. Kommunalt
vatten och avlopp finns tillgängligt.
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom hårdgjorda parkeringsytor ersätts av gårdar med planteringar.
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten.
Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och
hårdgjorda ytor. Vid regn ska 20 mm dag‐ och dränvatten fördröjas innan det
leds vidare till det kommunala systemet. Dagvattenlösningen ska godkännas
av Regionen.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till
fjärrvärmenätet.

El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.

Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
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Avfall

Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Tidplan

Samråd sommaren 2018
Granskning hösten/vintern 2018
Antagande våren 2019

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, anordning för fördröjning av dagvatten,
plantering av träd utmed Stenkumlaväg, gård med plantering och
småbarnslek, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande
av eventuella gemensamhetsanläggningar m.m. Eventuella undersökningar
och utredningar bekostas av exploatören. Exploatören står för alla kostnader
förenade med exploateringen.
Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och samt
huvudman för VA.

Exploateringsavtal

För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Planförslaget medger avstyckning av fastigheten. Om fler fastigheter bildas
kan det vara lämpligt med gemensamhetsanläggning för bostadsgård,
parkering, dagvatten etc.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra,
d v s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar mm. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan
detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.
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Region Gotlands
Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland
kostnader och intäkter

Exploatörens
Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader,
kostnader och intäkter parkeringsanläggning, fördröjning av dagvatten, plantering, bostadsgård,
angöring till gata, undersökningar och utredningar, anslutningsavgifter,
fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m.
Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av
lägenheter och lokaler.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska kompletterande utredning
avseende markföroreningar göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör: Bostäder ca 5 700 kvm BTA, ca 60 lägenheter Centrumändamål minst 120 kvm

Natur- och
kulturvärden

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser. Området innefattas inte av någon skyddsvärd
natur.

Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt
skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter. Planområdet omfattas av ”Stoppområde för höga objekt, hindersfritt
kring Visby flygplats”, Försvarsmakten.
Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 §
miljöbalken (MB). Området utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till
parkering. Område fyller ingen funktion för det rörliga friluftslivet.
Planförslaget innebär ingen påtaglig skada på något riksintresse.

Kulturmiljö

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser och innehar inte de värden som avses skyddas
genom varsamhetsbestämmelser.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett
planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad.
Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet
under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns stadsdelsparken Tallunden (ca 500
meter) och lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet,
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Visborgsstaden, på motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra
hällarna ligger inom ca 700 meter från planområdet.
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. De planerade bostäderna kommer att ha god närhet
till förskolor och skolor ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång‐ och cykelbanor är god vilket
underlättar för barn att ta sig till olika mål och innebär goda möjligheter för ett
jämställt boende. Bostäderna kommer även att ha med närhet till kommersiell
och allmän service.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby med bostadsbebyggelse.
Planen medger bebyggelse av bostäder och med inslag av
verksamheter/handel med positiv påverkan på miljö och människor och med
liten total påverkan på miljö och kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Markföroreningar
Under förutsättning att marken undersöks och saneras om behov av sanering
påvisas, bedöms planen inte medföra risk på människors hälsa och säkerhet.
Biltrafik
En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en begränsad ökning av
biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att klara gällande riktlinjer med god
marginal.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft
MKN för luft överskrids periodvis i Visby. Höga halter av små partiklar har
uppmätts i centrala Visby (PM10). Ett åtgärdsprogram är under framtagande
som syftar till att sänka partikelhalterna i Visby. Åtgärder har genomförts i
väghållningen 2017. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en
kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i
Visby. Analyser ska göras för att ta reda på källan till partiklarna.
Stängda, trånga gaturum kan leda till lokalt förhöjda partikelhalter.
Bebyggelsen mot Stenkumlaväg bildar ett stort gaturum och föreslagen
bebyggelse öster om ska uppföras i öppen kvartersform som ger god
luftcirkulation. Ett genomförande av planen bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten
Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.

__________________________________________________________________________________
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Vatten från området utmynnar i Östersjön, Gotlands nordvästra kustvatten.
Kemisk status för Gotlands nordvästra kustvatten uppnår ej god kemisk status
och är otillfredsställande (på grund av höga halter miljögifter).
Den ekologiska statusen för Gotlands nordvästra kustvatten har bedömts som
måttlig (på grund av övergödningsproblem).
Målet är att nå god ekologisk status 2027 (God ekologisk status med avseende
på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60
procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön.
Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till
2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027 (viss.lansstyrelsen.se).

En exploatering enlig planförslaget kommer inte att innebära ökad risk för
negativ påverkan på grundvattnet jämfört med nuläget. Relativt rent
regnvatten kommer att ledas via dagvattennätet precis som det gör idag. Inga
miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget och inget förorenat
dagvatten uppkommer idag eller kommer att uppkomma från fastigheten vid
ett plangenomförande. Planförslaget kommer därmed inte heller att påverka
någon utpekad vattenförekomst negativt. Idag är hela området hårdgjort och
dagvattnet leds till Östersjön. Dagvattenmängden från planområdet till den
utpekade vattenförekomsten Gotlands Nordvästra kustvatten kommer i stort
sett vara detsamma vid föreslagen exploatering som vid ett alternativ där
ingen ytterligare exploatering sker. Eventuellt kommer dagvatten som belastar
det kommunala dagvattennätet att kunna minska på grund av möjlighet att
tillskapa gröna ytor på gård, så som gröna tak. Ökar nederbördsmängderna p g
a klimatförändringarna är detta likvärdigt både med och utan ett
plangenomförande. Någon risk för att planen ska bidra till försämrad ekologisk
eller kemisk status av yt‐ eller grundvatten finns därmed inte.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings‐ eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Stina Wester, planarkitekt – planförslag
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafik
Per Seigerlund, markingenjör – genomförande
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltning
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglov
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Evelina Lindgren, regionekolog – mkb
Tomas Looström, kartingenjör – 3D‐modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl
__________________________________________________________________________________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2018-06-12)

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet Plan

Stina Wester
Fysisk planerare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

VA-plan 2018 för Region Gotland
Remiss från Tekniska nämnden, dnr: TN 2018/1281.
Förslag till beslut

•
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) anser att Tekniska nämnden bör
överväga om VA-plan 2018 för Region Gotland ska antas av Regionfullmäktige. I
övrigt lämnas synpunkter på planen under avsnittet Bedömning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i
kommande arbete med VA-planens föreslagna åtgärder.

Information

-

Torsdagen den 30/8 kl 13 presenteras den nya VA-planen av Tove Karnstedt
från Sweco i lokal Bornholm. Ledamöter i TN, BN, MHN och RSau inbjuds
att delta.

Sammanfattning

Ett förslag till ny VA-plan har tagits fram med stöd av den antagna VA-strategin
(Vision för Gotlands VA-försörjning 2030, antagen av Regionfullmäktige 2017-12-18
§232). VA-plan 2018 har blivit betydligt mer omfattande än tidigare VA-planer.
Planen innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag för att
Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns vattenförsörjning samt omhändertagande av dag- och spillvatten.
Innehållet i VA-planen belyser att utredningar behövs göras inom olika verksamheter
och fysiska platser på Gotland. I utredningarna ska ekonomi, långsiktighet och
robusthet vara ledorden för att VA-försörjningen ska vara hållbar i framtiden. För att
uppnå dessa kriterier så krävs bl a att regionen i första hand arbetar med att få fram
mer sötvatten som vattenförsörjning. VA-planen beskriver också vikten av ett
bredare arbete med vattenskydd än att enbart skapa nya vattenskyddsområden och
föreskrifter. Både kvalitet- och kvantitet behöver säkerställas.
VA-plan för Region Gotland 2030 utgör ett paraplydokument som sammanfattar och
redovisar slutsatser och åtgärdsförslag utifrån underlag presenterat i de sju separata
delplaner som tagits fram i arbetsprocessen (se figur 1 – ärendebeskrivning). I de fall
det bedömts möjligt presenteras även alternativa lösningar. Varje delplan har fokus
på en av VA-planeringens viktigaste aspekter och berör hela den kommunala vattenoch avloppsförsörjningen d.v.s. öns samlade dricksvatten-, spillvatten- och dag1 (8)
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vattenhantering. I varje delplan redovisas kopplingen till Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 samt en lista på åtgärder som krävs för att förverkliga planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se. figur 2 i Bakgrund) för att uppnå VA-strategins målsättningar.
Merparten i VA-planens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands
organisation som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av
den fysiska miljön.
Bakgrund

Region Gotland genom Teknikförvaltningen har givit SWECO i uppdrag att med
underlag från Region Gotland ta fram en ny VA-plan. I arbetsprocessen av den nya
VA-planen har tjänstemän från olika förvaltningar, däribland Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit och bidragit med kunskap och erfarenheter från respektive enhet
och förvaltning. Arbetet har bedrivits i projektform med olika förvaltningsöverskridande arbetsgrupper. Arbetet i grupperna har utgått från olika aspekter av VA-försörjningen t.ex. löpande drift, enskild VA-försörjning eller framtida utbyggnadsbehov
av verksamhetsområden m.m. Arbetet har letts av representanter från SWECO med
såväl löpande kontakt som regelbundna möten. SWECO har även haft kontakt med
både tjänstepersoner i chefspositioner och politiker ur de berörda nämnderna för att
förankra den nya VA-planen internt inom organisationen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på Tekniska
nämndens förslag till VA-plan för Region Gotland.
VA-plan 2018 för Region Gotland

Förslaget till VA-plan för Region Gotland 2030 utgår från Vision och Strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030, antaget RF 2017-12-18, §232. De angivna strategierna och
underliggande riktlinjerna är direkt styrande för VA-planen och dess sju delplaner (se
Figur 1). VA-planen är ett paraplydokument som sammanfattar och redovisar
delplanernas slutsatser samt presenterar alternativa förslag i de fall det bedömts
möjligt.

Varje delplan har fokus på en av VA-planeringens viktigaste aspekter. Planen berör
hela öns vatten- och avloppsförsörjning d.v.s. öns samlade dricksvatten-, spillvatten2 (8)
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och dagvattenhantering. Målsättningen är att säkra en hälso- och miljömässigt
godtagbar VA-försörjning. Detta innebär ett delat ansvarsförhållande över öns
geografiskt ojämna förutsättningar, vilket inte bara kräver ett helhetsgrepp utan också
samsyn över vad som är önskvärt och möjligt med hänsyn till människor, miljö och
ekonomi, i fråga om enskilda eller allmänna lösningar. Det handlar också om att
balansera åtgärder av akut karaktär jämte åtgärder som på sikt säkrar och utvecklar
öns VA-försörjning i allt mer oförutsägbara klimatförutsättningar. VA-planen syftar
också till att tydliggöra ansvars- och rollfördelning som spänner över flera förvaltningar, lagrum och tidshorisonter.
Planen utgår från nutidsförutsättningar men för många av de aspekter som påverkar
beslut för utveckling av VA-försörjning finns idag inte tillräcklig kunskap för att
precisera vilken utveckling som är den mest hållbara. Därför måste dokumentet
kontinuerligt uppdateras med nya utredningar m m som utförs för att få så relevanta
beslutsunderlag som möjligt. VA-planen ställer krav på samarbete inom och över
enhets- och förvaltningsgränser men också på den politiska viljan i berörda nämnder
att åstadkomma så goda arbetsförutsättningar som möjligt för detta.
VA-planen tar i beaktande och behandlar följande:
-

kvalitet och kvantitet i regionala vattentäkter,
skydd av vatten,
recipienterna status och miljökvalitetsnormer,
status och kapacitet i regionala VA-anläggningar och ledningsnät,
LAV §6-områden,
exploateringsplaner och befolkningsprognos,
ekonomi-investering-drift-restvärde- avskrivningstid,
tidshorisont och resurser
förändrat klimat och extremväder

För utförlig sammanfattning av planens olika ämnesområden se kapitel 2 i VAplanen, sid. 9-15.
Teknikförvaltningen har under de senaste åren ägnat mycket tid och resurser åt att
utveckla VA-förutsättningarna för den allmänna VA-försörjning man har ansvar för
på de södra delarna av ön. VA-planen har därför ett större fokus på vad som behöver
göras för att utveckla försörjningen av dricksvatten och hantering av spillvatten kring
Visby och på norra Gotland. I helhetsgreppet finns ändå södra Gotland med, för att
alla delar i den allmänna VA-försörjningen ska finnas samlad för en långsiktigt hållbar
utveckling. De delar av VA-planen som rör hantering av dagvatten berör bebyggd
miljö över hela Gotland.
VA-planen har kopplingar till övriga strategidokument som rör VA-försörjning. Både
på kommunal nivå, som VA-plan 2025 och Kretsloppsstrategin och på regional nivå som
Länsstyrelsens Vattenförsörjningsplan, där delar finns representerade i de olika delplanerna. Den tidigare dagvattenpolicy som finns framarbetad av regionens tjänstemän har
använts som underlag för arbetet men ersätts nu med ny Dagvattenplan och Dagvattenhandbok och VA-strategi.
I varje delplan redovisas kopplingen till Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 samt en lista på åtgärder som krävs för att förverkliga planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se Figur 2) för att uppnå VA-strategins målsättningar. Merparten i VAplanens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands organisation
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som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av den fysiska
miljön.

Fig 2: Från VA-plan 2018. VAP 1-3, 5, tidplan: år 2018-20, VAP 4, 7, tidplan: år 2018-24, VAP 6, tidplan: 2021-24.

VA-planens delplaner
Vatten- och avloppsutbyggnadsplan

I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår i
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få
ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av spillvatten i ett större sammanhang (LAV § 6). I enlighet med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 har dessa områden klassats utifrån tillgång till tjänligt
dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen beaktar också samhällets utveckling och möjligheten att införliva
området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning. VA-utbyggnadsplanen
innehåller åtgärder för befintlig och planerad bebyggelse, beroende på hur områdena
har klassats.
Vattenskyddsplan

Vattenskyddsplanen innehåller de huvudsakliga åtgärder som behöver ske av
hantering av dricksvattenresurser och för arbetet för att skydda allmänna vattentäkter
för att den beslutade Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 ska kunna
förverkligas. Som grund för de åtgärder som föreslås görs en övergripande
presentation av de risker som finns för nuvarande och potentiella vattentäkter på
Gotland samt de åtgärder som har betydelse för ett ökat skydd av vattentäkterna.

Plan för enskild VA-försörjning
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Plan för enskild VA-försörjning berör de områden på Gotland som idag sörjer för
sin egen tillgång till vatten och avlopp men där det är osäkert om det finns tillräckliga
förutsättningar att hantera detta på ett långsiktigt godtagbart sätt. Dessa områden har
identifierats och bedömts vid arbetet med VA-utbyggnadsplanen.
Utvecklingen av VA-försörjningen i dessa områden påverkas utifrån med hänsyn till
människors hälsa och miljö och med beaktande av nuvarande och planerad
bebyggelse. I de områden som klassas som VA-bevakningsområde eller Enskilt VAområde i VA‑utbyggnadsplan for Region Gotland, liksom vid all glesbebyggelse med
enskild VA‑försörjning innebär utvecklingen av VA‑försörjningen att fastighetsägare
har ansvar att fortsätta underhålla och förnya dricksvattenbrunnar och
avloppsanläggningar för att de ska möjliggöra försörjning av ett hälsosamt
dricksvatten och en godtagbar rening av spillvatten. Detta ansvar gäller också för
gemensamma VA-lösningar.
Drifts-, underhåll-, och förnyelseplan

Drift-, underhåll- och förnyelseplanen (DUF) tar ett helhetsgrepp om övergripande
åtgärder för att optimera drift, tydliggöra var underhåll behövs och var fokus behöver
vara på förnyelse av VA-anläggningar. DUF-planen visar övergripande status i de
allmänna VA-anläggningarna på olika delar på Gotland. De åtgärder som föreslås
visar vad som behöver göras i arbetet med drift, underhåll och förnyelse och berör
uteslutande Tekniska nämnden.
Dagvattenplan

Dagvattenplanen innehåller de huvudsakliga åtgärder som behöver ske för att
förflytta dagvattenhantering från nuvarande situation till önskat läge. I regionens
kontinuerliga arbete, liksom hos andra verksamhetsutövare, sker löpande åtgärder i
drift och underhåll av dagvattenanläggningar liksom projektering och utformning av
nya dagvattenanläggningar. Dessa åtgärder planeras och resurssätts inte i denna
dagvattenplan utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.
Dagvattenplanen har arbetats fram parallellt med en dagvattenhandbok som ska
användas i det dagliga arbetet både som checklista och stöd för alla typer av frågor
som berör dagvatten. Delar av handboken är även lämpliga att sprida till andra
aktörer som berörs av dagvattenfrågan såsom exploatörer, verksamhetsutövare och
fastighetsägare.
Brand- och släckvattenplan

I Brand- och släckvattenplanen visas vad som behöver åtgärdas i regionens arbete för
att tydligare lyfta fram behovet av brandvatten från de allmänna VA-anläggningarna
och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika delar i regionens organisation. Planen
beaktar också vilka åtgärder som behöver utföras inom Räddningstjänsten för att
säkerställa att det vatten som avrinner från brandplatser inte förorenar omgivningen,
bland annat till känsliga recipienter och till vatten som används för dricksvattenförsörjning.
Innovationsplan

Innovationsplanen visar vilka initiativ och engagemang som Region Gotland önskar
driva eller bidra i, för att skapa bättre förutsättningar för VA-försörjningen och
samtidigt värna naturens resurser. Innovation handlar i detta avseende om att
utforska eller införa lösningar som är nya för Gotland, eller nya på en nationell eller
internationell nivå. Innovationen kan gälla förbättrade förutsättningar eller ny teknik
kopplat till dricksvatten, spillvatten, dagvatten eller organisatoriska aspekter såsom till
5 (8)
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exempel samarbete och kommunikation. Ansvaret för Innovationsplanen ligger hos
Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra delar av regionens organisation av
planen.
Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) anser att VA-plan 2018 för Region Gotland är
ett gediget dokument som tar ett helhetsgrepp om den kommunala VAförsörjningen.
Synpunkter på VA-plan 2018:
- Tekniska nämnden bör överväga om planen ska antas av Regionfullmäktige (RF). VA-planen anger ett omfattande arbete för flera nämnder i
form av medverkan i grupper, särskilt ansvar i nämndspecifika frågor
mm. Många arbetsuppgifter är av sådan karaktär att VA-kollektivet inte
kommer att kunna ta kostnaden för arbetet. MHN anser att det finns
behov av att RF sanktionerar arbetet med VA-planen så att resurser kan
tillföras vid t ex fördelning av budgetram etc. I det fall RF inte kommer
att anta planen bör frågan tas upp om hur resurser ska tillskapas för att
kunna förverkliga VA-planen. Med den ekonomi som råder är det inte
självklart att det kommer finnas resurser i berörda nämnder för att kunna
delta i VA-planarbetet.
-

För att VA-planen ska vara trovärdig är det viktigt att föreslagna åtgärder
genomförs inom satta tidsramar. Detta gäller inte minst tidplan för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, för att allmänheten ska veta om och
när en kommunal anslutning är att vänta.

-

För att klara VA-kollektivets insatser bör VA-taxan ses över.

-

Det bör finnas ett avsnitt i planen som anger ansvar för uppdatering av
VA-planen samt de olika delplanerna.

-

Det är viktigt att Kretsloppsstrategin implementeras och anpassas i vision
och VA-plan så snart som möjligt (VAP 2).

-

Förslaget att tillsätta en ”VA-rådgivare” (VAP 7) är mycket positivt. En
sådan funktion skulle underlätta för enskild sökande likväl som att handläggare av avloppsansökningar skulle avlastas och kunna koncentrera sig
på handläggning av ärenden.

-

Frånsteg från VA-planen ska motiveras. Detta gäller även vid framtida
uppdateringar.

Synpunkter på Vatten- och avloppsutbyggnadsplan:
- De 24 områden som plockats bort från tidigare VA-plan bör listats och
tydligare motiveras varför de försvunnit. Det bör även redovisas om
behov av allmänt VA föreligger, trots att områdena inte uppfyller
urvalskriterierna. Den lista på urvalsområden som presenteras i planen
bör inte ses som heltäckande, då nya områden med behov av allmänt VA
kan tillkomma som Regionen ännu inte känner till.
-

På grund av att VA-planen ännu inte antagits behöver tidsplan för
åtgärder ses över och justeras innan slutversion.

-

Utbyggnadsplanen bygger i stort på inkoppling till allmänt VA till
befintliga avloppsreningsverk via överföringsledningar. Det bör utredas
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om Regionen Gotland har möjlighet att upprätta verksamhetsområde
med andra typer av lokala tekniklösningar. T ex för områden som
förvisats till gemensamma enskilda lösningar, men där fastighetsägare inte
lyckas lösa VA i ett större sammanhang. Exempel på detta skulle kunna
vara ett verksamhetsområde med lokal BDT-lösning och slutna tankar för
WC.
Synpunkter på vattenskyddsplan:
- Det är mycket bra att ett bredare arbete föreslås för att få ett relevant
skydd av vattentäkterna (och inte enbart arbete med nya vattenskyddsområden och föreskrifter). MHN har under många år genom sitt
tillsynsarbete arbetat i den riktningen. Det behövs ytterligare resurser för
att stärka tillsynsarbetet främst vid sk U-anläggningar (ej tillstånds- eller
anmälningspliktiga verksamheter). Det behövs även resurser inom TN
för sk uppströmsarbete.
- Det har framkommit att det behövs omfattande arbete vid många
vattentäktsområden för att klarlägga om täkterna är hållbara och möjliga
att driva framöver. Det är viktigt att detta arbete utförs men det leder i
vissa fall till att arbete med inrättande av vattenskyddsområde och
föreskrifter kommer att fördröjas betydligt vilket är olyckligt.
- Förslag till att genomföra riskanalyser för samtliga vattentäkter (VSP 2) är
positivt och kommer att vara ett stöd i upprättande av handlingsplan för
vattenskyddande åtgärder (VSP3). Det är bl a många vattenskyddsområden som ska inrättas och ses över så det behövs en prioritering.
Noteras kan att riskanalyser har gjorts nyligen för vissa områden där
arbete med införande av vattenskyddsområde har pågått.
Synpunkter på Plan för enskild VA-försörjning:
- Det ska i planen framgå att de befintliga riktlinjerna för enskilda avlopp
(1-40 hushåll) som MHN har beslutat om, utgår från Naturvårdsverkets
allmänna råd 2006:7.
-

För att kunna utföra de åtgärder som presenteras i slutet på planen, krävs
förutom resurser ett nära samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg-, plan- och miljöenhet.

Synpunkter på Drifts-, underhåll-, och förnyelseplan (DUF):
- Det är viktigt för MHN att ha god kännedom om planer för vatten- och
avloppsreningsverken för att underlätta tillsynen.
-

Det nämns att kostnader har sjunkit för att slammet är Revaq-certifierat
men att slammet innehåller höga halter av koppar. Åtgärder är
förmodligen belysta i Revaq-certifieringsarbetet, men det bör finnas en
specifik åtgärd i VA-planen som är knutet till att sänka kopparhalten.

Synpunkter på Dagvattenplan och Dagvattenhandbok:
- MHN har inga särskilda synpunkter.

Synpunkter på Brand- och släckvattenplan:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3947

-

För brandpostnätet behöver ansvarsfördelning gällande drift, underhåll
och tillsyn tas fram.

-

Rutiner för tillgång och omhändertagande av släckvatten behöver
utvecklas och tydliggöras.

-

Samarbete med och mellan förvaltningar, avdelningar och tjänstemän
behöver utvecklas vad för alltifrån akuta skedet till avslut och efterföljande åtgärder.

-

Även andra lösningar för brandvattenförsörjning som ex Superbrandposter/vattenkiosker och brandposter på huvudledningar bör undersökas
för att skapa långsiktiga hållbara lösningar för brandvattenförsörjningen.

Synpunkter på Innovationsplan:
- MHN ser positivt på angreppsättet att skapa en plan direkt inriktat på
innovationsarbete. Delplanen anger ett arbetssätt där flera olika
kompetenser ska vara representerade vilket sannolikt kommer ge bra
förutsättningar till att hitta nya lösningar inom VA-området.
-

Det är viktigt att innovationsplanen även involverar ett arbete direkt
riktat till området enskilt VA. Av planen framgår att innovativa lösningar
som tas fram i ett större sammanhang ofta är direkt överförbara till små
anläggningar. MHN anser att det behöver ske ett särskilt
utvecklingsarbete i frågan om enskilt VA.

-

En översyn om möjlighet till lokala kretslopp för avfall från enskilda
avloppsanläggningar bör konkret involveras i Innovationsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-24
VA-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenhandbok 18-05-31 (arbetshandling)
VA-utbyggnadsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Innovationsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Plan för enskild VA-försörjning 18-05-31 (arbetshandling)
Vattenskyddsplan 18-05-31 (arbetshandling)
DUF-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Brand- och släckvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef Miljö- och hälsoskydd

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, Region Gotland
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1281
11 juni 2018

Tekniska nämnden

VA-plan 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att remittera VA-planen till Miljö och
hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden.

Sammanfattning

I VA-strategin som antogs av regionfullmäktige 2017-12-18 finns Region Gotlands
övergripande mål angående VA-försörjning på Gotland. VA-planen är ett viktigt
styrdokument för alla verksamheter (enheter, avdelningar och förvaltningar). VAplanen bryter ned de övergripande målen till delmål.
För att kunna ge en heltäckande och korrekt bild av dagens och morgondagens VAförsörjning har planen blivit betydligt mer omfattande än tidigare VA-planer. Planen
innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag för att Region
Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i vattenfrågor.
Innehållet i VA-planen belyser att utredningar behövs göras inom olika verksamheter
och fysiska platser på Gotland. I utredningarna ska ekonomi, långsiktighet och
robusthet vara ledorden för att vattenförsörjningen ska vara hållbar i framtiden. För
att uppnå dessa kriterier så krävs att Regionen Gotland i första hand arbetar med att
få fram mer sötvatten som vattenförsörjning.
VA-planen beskriver också vikten av relevanta vattenskyddsområden och föreskrifter
utav våra grund- och ytvattentillgångar. Med relevanta vattenskyddsområden och
föreskrifter menas att de skyddar täkterna ur både kvalitet- och kvantitetshänseende.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har givit SWECO i uppdrag att med underlag från Region Gotland
ta fram en ny VA-plan. I arbetsprocessen av den nya VA-planen har tjänstemän från
olika förvaltningar deltagit och bidragit med kunskap från respektive förvaltning.
SWECO har även under arbetets gång haft kontakt med både tjänstemän och
politiker för att förankra den nya VA-planen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1281

Bedömning

VA-planen bidrar till att Region Gotland får en tydligare bild på nuläget och framtida
utmaningar. Ekonomi, naturresurser, hållbarhet och personalresurser är viktiga
parametrar vid genomförandet av VA-planen.

Beslutsunderlag

Arbetshandlingar 9 st. Notera att vi i detta är arbetsmaterial som kan komma att
förändras och att vi varit nödgade att minska på filernas storlek vilket kan påverka
bildkvalitén.
Tjänsteskrivelse 2018-06-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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VA-plan 2018
Vattenskyddsplan för Region Gotland
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Plan för ett stärkt vattenskydd på Gotland
Gotlands speciella geologi medför på en del platser och
under vissa perioder svårigheter att försörja invånare,
besökare och vattenberoende verksamheter med hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. Gotlands
vattenresurser behöver skyddas och dricksvattenintresset prioriteras för att säkerställa att alla invånare, verksamhetsutövare och besökare har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Vattenskyddsplan för Region Gotland och visar vad som
behöver göras för att skapa ett starkt skydd av allmänna
dricksvattentäkter, de vattentäkter som Region Gotland
har ansvar för. Vattenskyddsplanen skapar tillsammans
med andra delplaner en samlad VA-plan. I den delplan
som heter Plan för enskild försörjning hanteras åtgärder

som syftar till att stärka skyddet för enskilda vattentäkter.
Ansvaret för Vattenskyddsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra delar av regionens
organisation av planen. Övriga steg i arbetet visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att
de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete
med VA-frågor och översiktliga planering. Allteftersom
Vattenskyddsplanens åtgärder genomförs skapas ett
nytt nuläge som blir utgångspunkt för översyn av strategin. En avstämning av Vattenskyddsplanens åtgärder
och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21

Region Gotland VATTENSKYDDSPLAN 2018-05-31 | 3

Innehållsförteckning
1

Vattenskydd – en del i Gotlands strategiska VA-planering 

5

2

Allmänna dricksvattentäkter

6

3

Vattenförekomster som kan bli viktiga för framtida vattenförsörjning

6

3.1
3.2
3.3

Nya grundvattenresurser
Nya ytvattenresurser
Öka uttag från befintliga dricksvattentäkter

6
7
7

4

Vad kan påverka tillgången på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig		

7

mängd?
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Bebyggelse
Jord- och skogsbruk
Infrastruktur
Materialtäkt 
Klimatförändringar och extremväder 
Sabotage

5

Rätten att ta ut vatten? 

13

6

Helhetsgrepp för ett starkt vattenskydd 

14

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter
Beredskap att agera vid en olycka eller i en nödsituation
Detaljerad riskanalys
Hänsyn vid fysisk planering
Tillsyn och prövning
Fysisk åtgärd
Information

7

Strategi för vattenskyddsarbete på Gotland

7.1
7.2
7.3
7.3

Hur ska vattentäkten användas framåt?
Vad kan påverka mängden vatten eller vattenkvaliteten negativt?
Hur säkerställs mängden vatten eller vattenkvaliteten idag?
En handlingsplan för vattenskyddsarbetet

8

Åtgärdsbehov för ökat vattenskydd i linje med strategierna

8.1

Uppskattad kostnad och resursbehov

Bilaga 1

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

Samtliga bilder är tagna av Sweco.

4 | Region Gotland VATTENSKYDDSPLAN 2018-05-31

7
11
12
12
13
13

15
15
17
17
17
18
18

19
19
19
19
19

20
21

1

Vattenskydd – en del i Gotlands strategiska
VA-planering

På Gotland behöver hantering av dricksvattenresurser
och arbetet för att skydda allmänna vattentäkter förändras för att den beslutade Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 ska bli verklighet. Vattenskyddsplan
för Region Gotland innehåller de huvudsakliga åtgärder
som behöver ske för att förflytta regionens arbete från
nuvarande situation till önskat läge. I regionens kontinuerliga arbete, liksom hos andra verksamhetsutövare, sker
löpande åtgärder i drift och underhåll av anläggningar
liksom projektering och förnyelse. Dessa åtgärder planeras och resurssätts inte i denna vattenskyddsplan utan i
det löpande arbetet i respektive verksamhet.

Som grund för de åtgärder som föreslås görs en övergripande presentation av de risker som finns för nuvarande
och potentiella vattentäkter på Gotland samt de åtgärder
som har betydelse för ett ökat skydd av vattentäkterna.
Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
Vattenskyddsplanen utgör en av sammanlagt sju del
planer som arbetas fram i Region Gotlands strategiska
VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet
visas i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Vattenskyddsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2 Allmänna
dricksvattentäkter
Att trygga möjligheten att använda Gotlands allmänna
vattentäkter, både idag och i framtiden kräver ett kontinuerligt arbete. Det handlar om att skydda tillgången på
ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattentäkterna behöver skyddas från föroreningar som kan störa
eller i värsta fall omöjliggöra vattentäkternas lämplighet
att bidra till försörjningen av ett hälsosamt dricksvatten.
Möjligheten att ta ut den mängd dricksvatten som besökare och invånare behöver ska också säkerställas. Detta
kan regionen inte göra på egen hand. Ett starkt vattenskydd bygger på ett samarbete mellan Region Gotland
och de som bor, verkar och vistas på Gotland samt med
Länsstyrelsen och andra myndigheter.
Sedan början av 90-talet har cirka 25 allmänna dricksvattentäkter tagits ur drift på grund av bristande kvalitet eller att vattentäkterna ger för lite vatten1. Det
finns ytterligare vattentäkter med kvalitetsproblem
som gör att regionen idag söker efter alternativa vattentäkter så att de kan tas ur bruk. För dessa vattentäkter handlar åtgärderna om vad som krävs för att
åstadkomma en annan vattenförsörjning än idag, inte
om att för framtiden skydda nuvarande vattentäkter.
Idag finns 27 vattentäkter (områden för vattenuttag) på
Gotland som används för att försörja invånare och besökare med dricksvatten inom de områden där regionen
har ansvar för vattenförsörjningen. Av vattentäkterna är
19 bergborrade grundvattentäkter, fyra är grävda grundvattentäkter som tar vatten från jordlager, tre är ytvattentäkter samt en är avsaltningsanläggning. Vattentäkterna
visas i karta i figur 2. En beskrivning av respektive vattentäkt finns i bilaga 1. Vattentäkterna har alla en roll i vat1 Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan för Got-

tenförsörjningen även om betydelsen av vattentäkterna
ser olika ut, där vissa täkter står för en dricksproduktion
motsvarande 30 % av Gotlands totala vattenförbrukning.
Vissa vattentäkter har kvalitetsproblem, andra har goda
förutsättningar att försörja fler invånare med vatten än
vad de idag redan gör. För ett hushåll som får vatten från
en liten vattentäkt är dock vattnet lika värdefullt som för
de hushåll som får sitt vatten från en stor vattentäkt.
Det är angeläget att Region Gotland har ett välfungerande löpande vattenskyddsarbete som skyddar och
bevarar de vattentäkter, stora som små, som nyttjas för
dricksvattenförsörjning idag. Det finns även vattenresurser som inte används för den allmänna dricksvattenförsörjningen idag, men som kan vara intressanta för
dricksvattenförsörjning i framtiden och därför behöver
skyddas.

3 Vattenförekomster
som kan bli viktiga för
framtida vattenförsörjning
Länsstyrelsen har i sin vattenförsörjningsplan redovisat
prioriterade vattenresurser på Gotland. I denna redovisning ingår de grund- och ytvattenresurser som redan i
dag använts för allmän vattenförsörjning enligt bilaga 1.

3.1

Nya grundvattenresurser

Utöver befintliga grundvattentäkter finns ett antal
grundvattenresurser som kan bli viktiga för dricksvattenförsörjningen i framtiden, se tabell 1. I tabellen redovisas
en uppskattning av kapacitet, där en sådan har kunnat
göras samt vilka intressekonflikter som idag kan identifieras med avseende på vattenförsörjning. Samtliga pri-

land, 2017-12-11.

Tabell 1: Grundvattenmagasin som kan bli viktiga för dricksvattenanvändningen i framtiden (efter länsstyrelsen vattenförsörjningsplan).
Grundvatten - dricksvattenresurs

Jord/berg

Uppskatta kapacitet

Intressekonflikter

Tingstädeåsen

jord

< 1 l/s

Materialtäkt

Östergarn

jord

< 1 l/s

Enskilda avlopp

Vamlingbro

jord

1 – 5 l/s

Enskilda avlopp, materialtäkter

Tingstäde

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk

Fole-Follingbo-Akebäck

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk, trafikerad väg

Källunge-Ekeby-Dalhem

berg

6000 – 20 000 l/h

Jordbruk

Lummelunda

berg

Trafikerad väg

Martebo

berg

Jordbruk

Lärbro-Othem-Hejnum

berg

Natura 2000

Filehajdar

berg

Materialtäkt

Gothem

berg
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oriterade dricksvattenresurser, enligt länsstyrelsen, redovisas i figur 3.
Redovisade grundvattenresurser har identifierats, men
inga undersökningar har genomförts. För att säkerställa
vilken kapacitet och vilken grundvattenkvalitet dessa
resurser har behövs en rad undersökningar genomföras
enligt nedan.
1.
2.
3.
4.

Detaljerad geologisk kartering
Inledande borrningar och eventuellt geofysik
Borrning av provpumpningsbrunn
Provpumpning och utvärdering, vattenprovtagning

Inledningsvis är det viktigt att säkerställa markåtkomsten
och tillåtlighet för att genomföra undersökningar.

3.2

Nya ytvattenresurser

När det gäller framtida ytvattenresurser som inte redan i
dag nyttjas för allmän vattenförsörjning pågår diskussion
med Cementa och Nordkalk om nyttjande av att använda
det vatten som i dag länspumpas från bergtäkterna till
allmän vattenförsörjning.
I vattenförsörjningsplanen har inga sjöar utöver de som
redan nyttjas som ytvattentäkter identifieras som framtida ytvattenresurser. I dag sker inget vattenuttag från
vattendrag, något som kan bli aktuellt som en del i en
infiltrationslösning i framtiden. Eftersom det flesta vattendrag torkar ut på sommaren har inga vattendrag
utpekats som prioriterade vattenresurser.

3.3
Öka uttag från befintliga
dricksvattentäkter
En viktig del i för den framtida vattenförsörjningen är att
undersöka möjligheten att öka uttaget från befintliga
dricksvattentäkter. Åtgärder kopplade till sådana undersökningar kan vara:
• Studera befintligt underlagsmaterial från genomförda provpumpningar
• Planera och genomföra nya provpumpningar i befintliga brunnar
• Bygga nya, kompletterande brunnar och genomföra
provpumpningar i dessa
Först därefter går det att bestämma möjligheten att öka
vattenuttaget från befintliga vattentäkter.

4 Vad kan påverka tillgången på ett hälsosamt
dricksvatten i tillräcklig
mängd?
Alla vattenresurser är utsatta för olika typer av potentiella hot som härrör från den markanvändning och de
verksamheter som finns i anslutning till vattenresursen.
Risker för vattenresurserna kan dels vara en verksamhet
som riskerar att förorena vattnet, men det kan även vara
en verksamhet som konkurrerar om vattnet.
Mängden vatten kan påverkas av naturliga variationer
såsom förändrade förhållanden kring nederbörd och
temperatur. Andra orsaker till påverkan kan vara att det
vatten som skulle kunna användas för dricksvattenförsörjning istället används till andra ändamål eller bortförs
från vattenmagasinen till följd av andra verksamheter än
för dricksvattenförsörjning.
I kommande avsnitt görs en översiktlig redovisning av de
verksamheter och företeelser, så kallade riskkällor, som
kan påverka tillgången på ett hälsosamt dricksvatten i
tillräcklig mängd på Gotland. I bilaga 1 visas en bedömning av riskkällornas förekomst vid respektive vattentäkt.
Bedömningen syftar till att ge en grov bild av vilka riskkällor som behöver belysas och hanteras på något sätt
i fortsatt arbete för att skapa ett starkt vattenskydd av
allmänna vattentäkter. För respektive riskkälla bedöms i
vilken grad de olika riskkällorna förekommer vid respektive vattentäkt enligt följande skala;

Påtaglig
Viss
Osäker
förekomst förekomst förekomst

Finns ej

Bedömningen säger inget om vilken nivå riskkällorna har
för respektive vattentäkt. För att bedöma nivån behöver
en fördjupad analys göras där information om riskkällorna inom det specifika området beaktas tillsammans
med förutsättningar som skapar helt eller delvis barriär
mellan riskkälla och vattentäkt.

4.1

Bebyggelse

Överallt där människor bor och vistas förekommer en
lång rad potentiella hot för en närbelägen vattentäkt. Risken är främst påverkan på vattenkvaliteten från boende,
verksamheter och företeelser som förekommer inom
bebyggda områden. De vanligaste riskkällorna som kan
förknippas med bebyggelse och som kan påverka kvaliteten eller mängden vatten i vattentäkter på Gotland
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Figur 2: Idag finns 27 vattentäckter på Gotland. Nitton av vattentäkterna är bergorrade grundvattentäckter, fyra är grävda grundvattentäkter
som tar vatten från jordlager, tre är ytvattentäkter samt en är avsaltningsanläggning.
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Figur 3: Vattenresurser av betydelse för dricksvattenförsörjningen, både sådan som nyttjas idag och de som kan bli viktiga i framtiden (efter
Regional vattenförsörjningsplan Gotland, remissversion 2018).
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beskrivs kortfattat nedan. För en specifik vattentäkt kan
det utöver detta finnas fler riskkällor.

Avloppsvatten kan medföra att vattnet förorenas av virus, parasiter, bakterier och andra mikrobiella förore
ningar. Risken för att otillräckligt renat avloppsvatten tillförs omgivningen och når vattentäkten finns vid enskilda
avloppsanläggningar som har bristfällig funktion och
vid driftstopp eller annan form av störning, till exempel
bräddning, i de allmänna avloppsreningsverken eller på
spillvattennätet.
Dagvatten är det vatten som rinner av från tak, gator,

vägar och andra hårdgjorda ytor. Föroreningsgraden
i dagvattnet varierar beroende vilken typ av ytor som
avvattnas och hur avledningen sker. Dagvatten från
bebyggda områden kan innehålla höga halter av tungmetaller, petroleumprodukter mm. Cocktaileffekt, som
innebär att flera ämnen blandas och tillsammans är mer
skadliga än varje ämne för sig, kan förstärka den negativa
påverkan.

Kemikalier av olika slag som hanteras på ett ovarsamt
eller otillåtet sätt kan spridas till omgivningen och nå
vattentäkten. Risk för förorening av vattentäkten kan till
exempel finnas vid hantering av petroleumprodukter,

tvätt av fordon på ställen där vattnet når omgivningen
och vid hantering av olika slags kemikalier såsom fasadtvättmedel, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Hur
stor risk för en vattentäkt som uppkommer vid hantering
av kemikalier beror på vilka ämnen som hanteras, var för
sig eller i kombination. Många kemikalier är svårsanerade2 och kan redan vid mycket liten mängd förorena
en vattentäkt. Även inom jord- och skogsbruk samt inom
materialtäktsverksamhet finns verksamhet som omfattar
hantering av kemikalier.

Släckvatten från bränder kan förorena mark och vatten.
Släckvatten från verksamheter med hantering av kemikalier eller andra förorenande ämnen eller produkter kan
medföra en mer allvarlig förorening av yt- och grundvattnet än släckvatten från till exempel bostäder. Beroende på var släckvattnet hämtas kan brandbekämpning
orsaka tillfällig brist på vatten för dricksvattenförsörjning.
Markarbeten omfattar bland annat schaktning, grävning,
borrning och pålning och innebär att marken tillfälligt
eller varaktigt förändras. Markarbeten kan påverka både
vattnets kvalitet och de naturliga flödesförhållandena i
marken. Påverkan på vattnets kvalitet kan uppkomma
2 Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde

2010:5.

Bebyggelse

Jordburk och
skogsburk

Infrastruktur

Materialtäkt

Extrem väderlek och
klimatförändringar

Sabotage
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om partiklar tillförs ytvatten i samband med markarbeten. Grundvattnets flödesvägar och nivåer kan förändras
till följd av ändring av markytan eller vid bortledning av
grundvatten så att den mängd vatten som finns tillgängligt i vattentäkterna minskar eller att kvaliteten påverkas.
Därtill finns en risk för vattentäkten om markarbeten sker
där föroreningssituationen är värre än vad som var känt
innan markarbetet startade. Många sorters föroreningar
kan vara fastlagda på markpartiklarna och med ökad och
koncentrerad tillförsel av markpartiklar till vatten ökar
även tillförseln av ämnen som kan störa dricksvattenproduktionen.

Förorenad mark utgör en risk för spridning av förore-

ningar genom diffust läckage till omgivningen vilket kan
påverka vattentäkter. I samband med saneringsarbeten
kan föroreningar frigöras och påverkan på omgivningen
och närbelägna vattentäkterna öka.

Upplag, deponier och utfyllnadsområden kan påverka

omgivningen och vattentäkter genom diffus spridning
av föroreningar i det vatten som rinner genom upplagen,
avfallet eller markutfyllnaden. Hur allvarlig påverkan är
för vattentäkten beror på vilka förorenande ämnen som
finns i upplagen, avfallet eller markutfyllnaden, hur länge
materialet har legat på sin plats och om materialet skyddas av tätande skikt eller om regnvatten kan rinna rakt
igenom det. Även inom jord- och skogsbruk samt inom
materialtäktsverksamhet kan det finnas verksamhet som
avser upplag, deponi eller utfyllnadsområden.

Miljöfarlig verksamhet kan medföra att ämnen som är skad-

liga för vatten sprids till omgivningen och vattentäkterna
genom kontinuerlig dagvattenavrinning, genom spill
och läckage, genom olyckor och haverier eller vid brand.
Det finns många olika scenarier att beakta vid prövning
och tillsyn av miljöfarliga verksamheter för att undvika
förorening av närbelägna vattentäkter. Även inom jordoch skogsbruk samt inom materialtäktsverksamhet kan
det finnas verksamhet som utgör miljöfarlig verksamhet.

Uttag av grundvatten i enskilda brunnar i syfte att nyttjas

som dricksvatten eller för annat ändamål kan utgöra ett
konkurrerande intresse till den allmänna dricksvattenförsörjningen i det fall uttaget sker i samma grundvattenmagasin som en allmän vattentäkt och är tillräckligt
stort för att minska möjligheten att ta ut det vatten som
behövs för dricksvattenförsörjningen. Risken uppkommer sannolikt inte när vatten tas ut i enskilda brunnar
för enbart dricksvattenförsörjning till hushåll utan när
större mängder vatten tas ut för till exempel bevattning, livsmedelsproduktion eller i industriell verksamhet.

4.2

Jord- och skogsbruk

De riskkällor som är vanligt förknippade med jord- och
skogsbruk redovisas här. Inom jord- och skogsbruk kan
det dessutom finnas verksamhet som förknippas med
bebyggelse i allmänhet och beskrivs i kapitel 4.1.
Gödsel finns i två typer; kemiskt framställd handelsgödsel och naturgödsel. Spridning, lagring och annan hantering av all slags gödsel kan orsaka läckage av främst kväve
och fosfor. Naturgödsel utgör även en risk genom dess
innehåll av mikrobiella föroreningar.
Spridning av slam från reningsverk eller enskilda avloppsanläggningar på jordbruksmark kan förutom innehållet
av näringsämnen och mikrobiella föroreningar även inne
hålla rester av läkemedel, mikroplatser, tungmetaller och
andra ämnen som kan påverka en närbelägen vattentäkt.
I beteshagar, rastytor och liknande samt lagring och
spridning av gödsel kan virus, parasiter, bakterier och andra mikrobiella föroreningar från kreaturens tarmsystem
spridas till vattnet. Hur stor risken är beror på hur hanteringen är utformad.
Bekämpningsmedel utgör olika stor risk för en vattentäkt
beroende på vad innehållet är, när, var och hur mycket
som sprids i naturen. Risk för en vattentäkt finns också
vid påfyllning och tvätt av de sprutor som används vid
besprutning samt vid transport och lagring av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel används inom jordbruk, men även till viss del inom skogsbruk. Mycket små
mängder bekämpningsmedel kan göra ett dricksvatten
otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor.
Skogsbruk kan påverka läckage av både näringsämnen
och tungmetaller till vatten och ett stort uttag av biomassa kan bidra till förändrad markkemi vilket kan påverka grundvattenkvaliteten. Avrinning av ytvatten ökar
generellt vid avverkning med ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar till ytvatten som
följd.
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk
för vattentäkten genom läckage av bl.a. fenoler till grundvattnet.
Uttag av grundvatten i enskilda brunnar kan utgöra ett
konkurrerande intresse till den allmänna dricksvattenförsörjningen i det fall uttaget sker i samma grundvattenmagasin som en vattentäkt och är tillräckligt stort för att
minska möjligheten att ta ut det vatten som behövs för
dricksvattenförsörjningen. Risk för konkurrens om vattnet finns när större mängder vatten tas ut för till exempel
bevattning eller för att förse djur med vatten.
Region Gotland VATTENSKYDDSPLAN 2018-05-31 | 11

4.3

Infrastruktur

De riskkällor som är vanligt förknippade med vägar redovisas här.

Vägdagvatten kan innehålla höga halter av tungmetaller

som koppar, bly, zink och kadmium samt opolära alifatiska kolväten som kan förorena en vattentäkt. Dagvattnet från vägnätet rinner i öppna diken eller dagvattenkulvertar till vattendrag eller havet. I diken sker en viss
naturlig fastläggning av föroreningar. Föroreningar som
finns i det dagvatten som inte avleds via diken utan infiltrerar i marken fastnar till viss del innan vattnet bildar
grundvatten. På så vis blir marken ett naturligt reningsfilter. Hur effektivt detta filter är beror bland annat på vilka
föroreningar som finns i dagvattnet, markegenskaperna
och hur långt det är mellan markytan och grundvattnet.
En ytvattentäkt kan bli påverkad av det dagvatten som
leds till sjön via diken och andra dagvattenanläggningar.

Olyckor på vägar sker statistiskt sett på alla typer av
vägsträckor, men vägavsnitt med komplex trafiksituation och hög trafikbelastning utgör speciell utsatta delar.

Läckage av bränsle i samband med olycka innebär risk
för påverkan på vattenkvaliteten. Även släckvatten eller
annat ämne som används för att släcka eller undvika
brand vid en trafikolycka kan förorena en närbelägen vattentäkt. Om en behållare där farligt gods förvaras välter
eller skadas kan det orsaka läckage till mark och vatten
vilket kan orsaka förorening av en vattentäkt.

Uppställning och parkering av fordon och tankbilar kan
innebära en risk för vattentäkten om fordonets bränsletank eller behållare med petroleumprodukter eller annan
vara utsätts för skadegörelse. Stöld av bränsle från for-

Klimatförändringar
och extremväder
• Temperatur
• Nederbörd

donstankar förekommer vilket inte sällan innebär att den
mängd bränsle som inte stjäls rinner ut på marken och
orsakar en förorening som kan nå en vattentäkt.

Byggnation av vägar kan medföra en permanent eller
tillfällig påverkan på grundvattennivån eller grundvattnets flödesvägar i marken om det sker sprängning
och schaktning i marken nära grundvattennivån eller
bortledning av grundvatten. Förändringarna kan medföra påverkan på vattentillgången i en vattentäkt som
finns i det påverkade grundvattenmagasinet.
Vid byggnation av vägar kan det vatten som avleds från
vägbygget innehålla mycket partiklar och lösta ämnen
som kan påverka vattenkvaliteten, både i ytvatten och i
grundvattnet i det fall vattnet infiltrerar i marken.

Underhållsarbete på vägar omfattar röjning av vegetation längs vägkanten vilket utgör en risk för vattentäkten främst om långsamtgående arbetsfordon
bildar köer där oförsiktiga bilister orsakar olycka vid
omkörning. Lagning av mindre beläggningsskador på
vägbanan utgör en marginell risk för vattentäkten. Vinterväghållning av vägar sker främst genom plogning
kombinerat med saltning och/eller sandning, men allmänna vägar på Gotland saltas inte. Underhållsarbete
på väg omfattar också tvättning, klottersanering och
eventuell målning av broar vilket kan innebära risk för
förorening av en vattentäkt.

4.4

Materialtäkt

Täktverksamhet innebär risk för en vattentäkt både genom påverkan på vattnets kvalitet och de naturliga flödesförhållandena. Sprängning i berg kan orsaka spridning till vattnet av de ämnen som finns i sprängmedlet.

Effekter
• Havsnivå
• Vegetationsperiod
• Avdunstning
• Kemiska processer
• Markfukt/torka
• Tillrinning av ytvatten
• Grundvattennivåer
• Erosion/ras/skred

Påverkan på
vattentäkter
• Mängd och kvalitet
ytvatten
• Mängd och kvalitet
grundvatten

Figur 4: Generell påverkan på vattentäkter till följd av de effekter som uppkommer vid klimatförändringar och de extremväder som inträffar.
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Grundvattnets flödesvägar och nivåer kan förändras till
följd av sprängning eller vid bortledning av grundvatten,
så att den mängd vatten som finns tillgängligt i vattentäkterna minskar eller att kvaliteten påverkas. Det vatten
som avleds från en materialtäkt kan innehålla partiklar
som påverkar främst ytvattentäkt. Därtill finns risker
kopplat till hantering av andra kemikalier vilket beskrivs
i kapitel 4.1.
Länsstyrelsen anger i sin vattenförsörjningsplan3 att det
pumpas bort uppskattningsvis 3,2 miljoner m³ yt- och
grundvatten/år från Gotlands 25 tillståndsgivna materialtäkter. 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
tillstånd till bortledning av yt- eller grundvatten.
För avslutade materialtäkter utgör eventuell utfyllnad
med orena massor en risk (se beskrivning av utfyllnadsområden i kapitel 4.1).

4.5

Klimatförändringar och extremväder

Klimatförändringen beskriver långsiktiga förändringar
i medelvärden och säsongsvariationer av det som till
vardags kallas väder. Även mer sällsynta händelser som
extremväder hör till klimatet. Förutsättningarna för extremväder förändras över tid när klimatet förändras.
Påverkan på vattenförsörjningen på Gotland, och den
risk som uppkommer för en vattentäkt till följd av klimatförändringar och extremväder följer en händelsekedja
som visas i figur 4 nedan. I grunden är det förändringar
i temperatur och nederbörd som orsakar effekter som i
slutändan kan orsaka försämrad vattenkvalitet eller tillgång på vatten i regionens vattentäkter.
Med kunskap om riskerna kan vattenförsörjningen anpassas så att den blir mindre sårbar om, eller när, de prognostiserade klimatförändringarna blir verklighet.
De klimatförändringar som prognostiseras för framtiden
beror på förändringar i atmosfärens innehåll av växthusgaser. Denna förändring är huvudsakligen beroende av
användningen av fossila bränslen. Den risk som finns för
en specifik vattentäkt till följd av klimatförändringar kan
bedömas genom att tillämpa de kallade RCP-scenarier
som presenterades av FN år 2013 och som visar olika
utvecklingsvägar beroende på långa kedjor av antaganden och beräkningar. Vilket RCP-scenario som väljs för
3 Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan för Gotland, 2017-12-11.

bedömningen har lite betydelse för de närmaste årtiondena. Mot slutet av 2000-talet ökar skillnaderna mellan
olika RCP-scenarier. De två scenarier som forskarvärlden
har fokuserat på kallas RCP4.5 och RCP8.5. För dessa finns
det mest fullständiga underlaget i form av klimatberäkningar för Gotland4.

Bedömningarna från SMHI:s beräkningar avseende
klimatpåverkan på Gotlands vattenresurser, som även
sammanställts i utkast till Vattenförsörjningsplan5 för
Gotland, visas nedan i figur 5.

4.6

Sabotage

Sabotage mot en vattentäkt innebär att en medveten
handling skadar förutsättningarna för att nyttja vattentäkten för dricksvattenförsörjning på kort eller lång sikt.
Om en grundvattenresurs påverkas, till exempel av en
förorening kan det dröja mycket lång tid innan den kan
användas igen, om det någonsin blir möjligt. Spridning
av digital eller analog information såsom driftdata, larmfunktioner, kartinformation, som kan göra det möjligt att
påverka dricksvattenkvaliteten ökar risken för sabotage.

5 Rätten att ta ut vatten?
Förutom fysiska risker för en vattentäkt finns även juridiska aspekter kopplat till skyddet av vattentäkter. Detta
rör skyddandet av rådigheten över vattnet, eller rätten
att ta ut vatten. Tillstånd för vattenbortledning regleras
enligt 11 kap i Miljöbalken. Ett tillstånd för vattenbortledning är ett skydd för vattentäktsinnehavaren då det ger
en laglig grund för uttag av vatten och tydliggör rätten
till vattenuttag. En vattentäkt utan tillstånd saknar rent
juridiskt skydd kapacitetsmässigt och kan innebära att
någon annan har mer rätt till vattnet i en konkurrenssituation. Utan tillstånd kan det också vara svårt att påvisa om skada uppkommer till följd av tredje part, då det
sällan finns tillräckligt med dokumentation och underlag
för att bevisa skada.
Vattenverksamhetsutredningen6 utfördes på uppdrag
av regeringen och presenterades 2013. Utredningen resulterade i ett förslag av att göra om miljölagstiftningen
kopplat till vattenverksamhet för att erhålla ett liknande
system som finns för miljöfarlig verksamhet. ”Utredningen föreslår ett system med ny prövning av de tillstånd
som har meddelats före MB:s ikraftträdande och de äldre
rättigheter som alltjämt har rättskraft ”. Förslaget omfattar
dels tillståndspliktiga vattenbortledningar samt anlägg4 SMHI, Klimatologi Nr 31, 2015, Framtidsklimat i Gotlands län -

enligt RCP-scenarier
5 Länsstyrelsen Gotland, Utkast till Vattenförsörjningsplan, 201712-11
6 SOU 2013:69
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ningar för dessa, och innebär att om tillståndet givits
innan Miljöbalkens införande (1999) ska verksamheter
omprövas. Frågan ligger hos regeringen och inget beslut
har tagits i frågan.

6 Helhetsgrepp för ett
starkt vattenskydd
Vid prioritering av åtgärder för att skydda Gotlands allmänna vattentäkter behöver alla möjliga aspekter vägas
samman. Åtgärder bör prioriteras som får betydelse för
det dricksvatten som används av många invånare eller
vid de vattentäkter där fortsatt brist på åtgärder kan
äventyra invånarnas tillgång på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd.
De vattentäkter som fortsättningsvis ska nyttjas eller har
potential att börja nyttjas för allmän dricksvattenförsörjning på Gotland, idag och i framtiden, omfattas av Vattenförsörjningsplanens åtgärder. Det kan innebära att
åtgärder ska göras för att säkerställa ett hälsosamt vatten

i tillräcklig mängd även från platser där vattentäkt ännu
inte etablerats.
Att skydda Gotlands allmänna vattentäkter kräver ett
helhetsgrepp med flera olika åtgärder och ett aktivt uppströmsarbete. Åtgärderna ska trygga möjligheten att
använda vattentäkterna både idag och i framtiden och
tillsammans med nya vattentäkter säkerställa tillgången
på ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd på Gotland.
Ett vanligt sätt att skapa skydd för en vattentäkt är att
inrätta ett vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Att en verksamhet inte regleras i
vattenskyddsföreskrifterna betyder inte att den inte kan
förorena vattentäkten. En del av de verksamheter, eller
händelser, som kan störa eller i värsta fall omöjliggöra
vattentäkternas lämplighet att bidra till försörjningen av
ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd är omöjliga
att hantera med hjälp av vattenskyddsföreskrifter eller så
hanteras de redan genom annan lagstiftning. För vissa
verksamheter finns andra sätt som är mer ändamålsenligt
än vattenskyddsföreskrifter för att nå ett starkt vatten-

Grundvattenbildningen, och möjligheten till grundvattenuttag
minskar
• Lägre grundvattenbildning ökar risken för saltinträngning.
• Fler enskilda brunnar kommer påverkas av minskad grundvattentillgång vilket leder till ett ökat behov av
allmän vattenförsörjning.
• Förändrade flödesriktningar sätter föroreningar i marken i rörelse som påverkar vattentäkterna.

Ökade temperaturer i ytvattenförekomster
• Kraftiga algblomningar blir vanligare.
• Risk för bakterietillväxt i ledningsnätet.

Höjning av havsytan
• Ökar risken för saltvatteninträngning i brunnar.

Ökad risk för översvämningar
• Höga ytvattenflöden ger ett ökat inflöde av ytvatten med föroreningar ner i grundvattenmagasin.
• Ytvatten kan innehålla bakterier som förorenar grundvattenmagasin.

Figur 5: Bedömda konsekvenser för vattentäkter på Gotland med avseende på förutspådda klimatförändringar enligt SMHI.
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skydd, exempelvis genom tillsyn eller information. Inte
heller innebär ett vattenskyddsområde en garanti för att
vattentäkten är skyddad från påverkan. Förekomsten av
ett vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är
en bra grund i arbetet med vattenskydd men det krävs
ett kontinuerligt arbete med ett helhetsgrepp kring det
som påverka vattentäkternas kvalitet eller mängden vatten negativt. De viktigaste åtgärderna, i ett helhetsgrepp,
för starkt vattenskydd är listade i figur 6.
En generell beskrivning av hur respektive åtgärd bidrar
till ett starkt vattenskydd redovisas i följande avsnitt.
Viktiga åtgärder för VA-huvudmannen, Region Gotland,
tillsammans med de åtgärder som presenteras nedan är
att upprätta checklistor och rutiner för huvudmannens
årliga uppföljning av skyddet av allmänna vattentäkter.

6.1
Vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter
Vattenskyddsområde är en administrativ åtgärd där ett
geografiskt område avgränsas för att skapa ett skydd
för en vattentäkt. Inom det geografiska området som
utgör vattenskyddsområde fastställs bestämmelser, s.k.
vattenskyddsföreskrifter, som anger vad man inte får
lov att göra inom området utan tillstånd eller anmälan.
Även förbud kan förekomma. Vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter meddelas med stöd av Miljöbalken 7 kap. §§ 21-22. Vägledning för utformning av
vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter ges
i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde
2010:5 samt Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde 2003:16 (med senare uppdateringar i den
mån det tillkommer sådana).
Vattenskyddsområdet är en förutsättning för olika slags
planering. Det visar var det finns behov av att ta hänsyn
till vattentäkten, och risken att vattentäkten förorenas,
vid tillsyn, prövning av verksamheter och vid fysisk planering. Vattenskyddsområdet skapar också medvetenhet
för boende och verksamhetsutövare om vattentäkten, så
att vårdslöshet i hantering av vattenskadliga ämnen kan
undvikas även där inga vattenskyddsföreskrifter föreslås.
Ett vattenskyddsområde delas in i olika skyddszoner beroende på hur lång tid det tar för vattnet att nå fram till
vattentäkten. Syftet med de olika skyddszonerna är att
skapa möjlighet att hantera risker inom skyddszonerna
på olika sätt beroende på närheten till brunnen eller intagsledningen.
Vid utformning av vattenskyddsföreskrifter är det nödvändigt att dessa formuleras för att vara juridiskt hållbara
och att de i största möjliga mån inte skapar dubbelreglering med annan lagstiftning. Vattenskyddsföreskrifter
utformas med någon av följande tre restriktionsnivåer:

Anmälan
Anmälningsplikt införs när det vanligen går att bedriva
en verksamhet eller utföra en åtgärd och tillsynsmyndigheten vill ha möjlighet att förelägga om försiktighetsmått i det fall det behövs. Den som vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad med anmälan i vattenskyddsföreskrifterna måste göra en anmälan
till kommunens miljönämnd senast sex veckor innan
verksamheten ska starta eller åtgärden ska utföras
Tillstånd
Tillståndsplikt införs när det vanligen går att bedriva en
verksamhet eller utföra en åtgärd efter att förutsättningarna bedömts i en prövning. Detta säkerställer att riskerna kan bedömas och nödvändiga villkor kan beslutas innan verksamheten påbörjas. Den som vill bedriva
en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad
med tillstånd i vattenskyddsföreskrifterna måste göra
en tillståndsansökan till kommunens miljönämnd och få
besked om tillstånd innan verksamheten ska starta eller
åtgärden ska utföras.
Förbud
Förbud införs när en verksamhet eller åtgärd inte alls ska
förekomma. Den som vill pröva möjligheten att bedriva
en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad
med förbud i vattenskyddsföreskrifterna behöver ansöka
om dispens hos länsstyrelsen eller regionen och få
besked om att dispens medges. Dispens i enskilda fall är
dock något som ska ges undantagsvis, givet att verksamheten inte riskerar att påverka vattentäkten.

Att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter är en viktig åtgärd för alla allmänna
vattentäkter på Gotland där vattenskyddsområde saknas. Vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter
som har inrättats före miljöbalken eller som av annat skäl
inte bedöms vara aktuella ska ses över och revideras vid
behov.

6.2
Beredskap att agera vid en olycka eller i
en nödsituation
En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation är att ha en fungerande
beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som ”simulerar” en nödsituation bedöms vara en
verksam åtgärd för att upprätthålla beredskap.
Att ha beredskap att agera med fysiska åtgärder och
information för att förhindra påverkan på en vattentäkt
är ett ansvar för den som bedriver en verksamhet där det
finns risk att en oförutsedd händelse riskerar att påverka
en vattentäkt. En beredskapsplan är en förebyggande
åtgärd som hjälper verksamhetsutövaren att veta vad
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som ska göras om olyckan är framme. En sådan beredskapsplan behöver grundas på en riskanalys för verksamheten i relation till vattentäkten (se kapitel 6.3).
Beredskapsplaner för respektive vattentäkt behöver tas
fram av VA-huvudmannen. I huvudmannens beredskapsplan är en viktig del en handlingsplan för hur sabotage
och annan medveten skadegörelse kan upptäckas och
avhjälpas.
Konkret och aktuell information i en beredskapsplan,
ökar tryggheten och underlättar arbetet för de som
behöver kunna agera snabbt. Räddningsinsatser som
kan påbörjas snabbt och bedrivas effektivt medför att
konsekvenserna av olyckan kan minimeras.
En beredskapsplan ska bara innehålla information och
instruktioner som verkligen behövs i en nödsituation.
Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa. Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information:

•
•
•
•
•
•

Beskrivning av scenarier
Ansvarsfördelning
Larmplan
Sårbarhetskarta
Åtgärdsplan
Dokumentation

För sådana typer av verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att skadliga ämnen kan nå
en av Gotlands allmänna vattentäkter och medföra en
oacceptabel påverkan på vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en aktuell beredskapsplan finns liksom möjlighet att agera enligt med planen.
Enheten för Miljö- och hälsoskydd bör analyser vilka verksamheter detta omfattar. Krav på beredskapsplaner bör
fattas av tillsynsmyndighet i separata beslut alternativt i
samband med anmälan eller tillståndsansökningar.

Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter
... som grund i vattenskyddsarbetet
Beredskap
... att agera vid en olycka eller nödsituation
Detaljerad riskanalys
... för att få kunskap om hur den egna verksamheten kan förorena vattentäkten och vad som kan göras för att
undvika förorening
Hänsyn vid fysisk planering
... så att nya riskkällor hanteras i tidigt skede
Tillsyn och prövning
... av andra lagrum än vattenskyddsföreskrifterna för att hantera situationer som kan förorena vattnet eller där
det kan uppstå konkurrens om vattnet
Fysisk åtgärd
... för att på lång eller kort sikt styra undan risken för föroreningar eller stoppa dem från att nå omgivningen
Information
... om vad som kan påverka vattentäkten och vad som kan göras för att minska risken för påverkan

Figur 6: Ett starkt och långsiktigt skydd av vattentäkter skapas genom att tillämpa olika slags åtgärder, beroende på förutsättningarna för
respektive vattentäkt.
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6.3

Detaljerad riskanalys

En detaljerad riskanalys syftar till att den som är ansvarig
för en verksamhet identifierar vad i verksamheten som kan
påverka en (eller flera) allmän dricksvattentäkt och bedömer graden av risk för oacceptabel, i första hand akut,
påverkan på vattentäkten. Utifrån riskbedömningen bör
åtgärder identifieras som är lämpliga och effektiva för att
säkerställa att verksamheten inte förorenar eller påverkar
mängden vatten i en vattentäkt. Väl genomförda analyser
kan både se till att investeringar görs i de mest lämpliga
åtgärderna och att åtgärder som inte har någon effekt
undviks eller avvecklas om de redan vidtagits.
En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den
riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen.
Vilka dessa verksamheter är bör analyseras av Enheten
för miljö och hälsa. Krav på detaljerad riskanalys bör fattas av tillsynsmyndighet i separata beslut alternativt i
samband med anmälan eller tillståndsansökningar.
För verksamheter som riskerar att påverka förutsättningarna att nyttja en allmän vattentäkt för försörjning av
ett hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd bör verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad riskanalys
genomförs som grund för val av lämpliga vattenskyddsåtgärder.

6.4

Hänsyn vid fysisk planering

Ett vattenskyddsområde är en förutsättning som behöver beaktas vid fysisk planering. Vattenskyddsområde tillhör samma kategori skyddade områden som exempelvis
nationalpark och naturreservat7. Själva förekomsten av
vattenskyddsområde bör påverka hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas i samband med fysisk
planering. Större försiktighet och större hänsyn till vattenskyddsbehov bör gälla inom vattenskyddsområdet
än utanför, givet att övriga förutsättningar är lika.
Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken
ska värna om mest lämplig mark- och vattenanvändning
samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan
samsas9, bidrar planeringen både direkt och indirekt till
ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska planeringen få
stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till
känsliga områden, till exempel mark där mycket grundvatten bildas. Annan hänsyn som bör tas i den fysiska
planeringen är hur extremväder och klimatförändringar,
till exempel översvämning påverkar risk för förorening av
7 Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturre-

servat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.

en vattentäkt. Rutiner för verksamheten och forum där
frågor som påverkar vattenskyddet kan diskuteras i alla
nödvändiga skeden hjälper Region Gotland att i arbete
och beslut ta den hänsyn till vattenskyddet som krävs.
Trafikverket har till exempel tagit fram en riskanalys för
Visby vattenskyddsområde med åtgärder för att skydda
påverkan på vattentäkten från Trafikverkets vägar.

6.5

Tillsyn och prövning

Tillsyn som skapar ett långsiktigt stärkt vattenskydd
handlar om två delar;
• att kontrollera efterlevnaden av de regler som finns i
föreskrifterna för vattenskyddsområdet.
• att beakta vattentäktens skyddsbehov vid tillsyn av
sådana verksamheter som styrs av annan lagstiftning,
till exempel miljöbalken.

Tillsynen och tillhörande förelägganden eller anmälan
om lagöverträdelse av vattenskyddsföreskrifterna är
grundläggande för att syftet med ett vattenskyddsområde ska säkerställas. Genom att också följa väl
utformade kontrollprogram (egenkontroll) kan verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna efterlevs.
För de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt 9, 11 - 14 kap. miljöbalken, och
som riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom
exempelvis för orening eller utsläpp, ska verksamhetsutövaren utföra egenkontroll8. Detta gäller oavsett vilka
restriktioner som följer av vattenskyddsföreskrifterna.
Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och
systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt9. Resultatet av
undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
Om det i verksamheten inträffar en driftsstörning eller
liknande händelse som kan leda till olägenheter för
människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren
omgående underrätta tillsynsmyndigheten10. Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga olägenheter
för människors hälsa och miljön11.
Prioritering av en mer aktiv tillsyn av den sorten som styrs
av annan lagstiftning, till exempel miljöbalken inom vattenskyddsområde bidrar rimligen till ökat vattenskydd.
Även här är kontrollprogram ett viktigt verktyg för att
bidra till förbättrad tillsyn inom vattenskyddsområdet.
De myndigheter som utövar tillsyn av verksamheter som
berörs av vattenskyddsföreskrifter har flera grunder för
hur tillsynen ska prioriteras. Att det inrättas ett vatten
8 Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS

1998:901 m.fl.
9 Enligt SFS 1998:901, §1
10 Enligt SFS 1998:901, §6
11 Enligt SFS 1998:901, §5
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skyddsområde och skyddsföreskrifter för en vattentäkt är
en av dessa grunder. Det ligger ett stort och betydelsefullt ansvar på berörda tillsynsmyndigheter att göra den
avvägning som behövs mellan vattenskyddets behov
å ena sidan och den berörda verksamhetens intresse å
andra sidan.
Redan vid prövning av tillstånd eller vid en anmälan av
en verksamhet enligt andra lagrum än vattenskyddsföreskrifterna, bland annat enligt Miljöbalken, bör myndighetens bedömning beakta att verksamheten ligger inom ett
vattenskyddsområde. Det kan till exempel vara motiverat
att utföra mer omfattande eller detaljerad riskbedömning av verksamheten som grund för beslut.

6.6

Fysisk åtgärd

Genom att rent fysiskt åtgärda sådana objekt som kan
utgöra en risk för vattentäkten ökar det långsiktiga vattenskyddet. Fysiska åtgärder är ofta inte lämpliga att
reglera genom vattenskyddsföreskrifter då föreskrifterna
utformas så att de anger vad som inte är tillåtet att göra,
inte vad eller hur man ska göra.
Genom riskanalys och beredskapsplanering bör varje
berörd verksamhetsutövare skaffa sig kunskap om var i
verksamheten fysiska åtgärder kan behövas och vilka åtgärder som skapar störst nytta för vattentäkten i förhållande till vad de kostar att utföra.
En fysisk åtgärd kan ske som en aktiv handling inom ramen för de beredskapsåtgärder som tillämpas i händelse
av akut risk för förorening. Sådana fysiska åtgärder är förebyggande och minskar risken att vattentäkten förorenas ”akut”. Exempel på sådana åtgärder är spridning av
sågspån som absorberar utspilld olja, stängsel som hindra obehöriga från att nå en dricksvattenanläggning eller
tillfällig stängning av råvattenintaget.
Andra typer av fysiska åtgärder kan vara av mer förberedande och långsiktig karaktär. Exempel på sådana åtgärder är omlokalisering av en verksamhet, fördröjningsmagasin för dagvatten, installation av oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet, uppsamlingsbassänger
för släckvatten, påfyllning av oljecisterner på en yta där
eventuellt spill samlas upp eller att undvika förändrade
grundvattenförhållanden vid grävning eller materialutvinning.
Ansvaret för att vidta fysiska åtgärder ligger på alla som i
sin verksamhet utför något som är riskfyllt för vattentäkten och där rimliga fysiska åtgärder är en lämplig form
av riskminskning. Dialog med verksamhetsutövare om
rimliga och ändamålsenliga fysiska åtgärder är en viktig
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försörjningen även om regionen inte är ansvarig för att
åtgärden kommer till stånd. Ett exempel är dialogen med
Trafikverket angående åtgärder vid vägar för att minska
risken för förorening av en vattentäkt i händelse av olycka
eller genom påverkan från vägdagvatten.

6.7

Information

Kännedom hos regionen, boende och verksamhetsutövare om vattentäkterna på Gotland och vilken hänsyn
som behöver tas för att inte påverka dem negativt är
grundläggande för ett starkt vattenskydd. Vid information om vattentäkter är det en balansgång mellan den
information som ska spridas för att hjälpa omgivningen
att skydda vattentäkten och den information som inte
bör offentliggöras för att inte riskera medvetet sabotage
av vattentäkterna. Att ordna verkningsfulla rutiner som
hindrar obehörig spridning av digital eller analog information som kan skada vattentäkterna är en av de viktigaste förebyggande informationsåtgärderna.
Information som syftar till att värna vattenförsörjningen
kan göras i flera olika former. Det kan handla om att utföra
tillfälliga punktinsatser som att delta på medborgardagar
och berätta om vikten att värna vatten eller genomföra
olika sorters tidsbegränsade kampanjer som till exempel
genomförts under sommarhalvåret för att spara vatten.
Andra sätt att informera är att inkludera aspekter som
syftar till att värna vatten i rutiner för olika processer, till
exempel den betydelse vetskapen om ett vattenskyddsområdes existens har i samband med fysisk planering.
Information kan också spridas genom kontinuerliga,
långsiktiga engagemang som att ta emot studiebesök
från skolor.

Ett sammanhang där information om vattentäkternas
skyddsbehov blir extra påtaglig är i samband med inrättande av ett nytt vattenskyddsområde. Under processen
som föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker kommunikation om vattentäktens skyddsvärde
till alla som bor och verkar inom området genom den
process som är en del av arbetet. Denna varseblivning
bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. När
ett vattenskyddsområde har blivit fastställt är ändamålsenlig information en viktig del av vattenskyddsarbetet,
så att de som berörs av vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna får vetskap om de nya förutsättningarna.
En annan del av informationen till boende och verksamhetsutövare utgörs av tydliga riktlinjer och anvisningar
om hur man går tillväga för att ansöka om tillstånd och
göra anmälningar eller dispensansökning enligt vattenskyddsföreskrifterna. Är det enkelt att göra rätt gynnas
vattenskyddet.
Uppskyltning av vattenskyddsområden är en annan viktig del av informationen som bidrar till ökat vattenskydd.
Genom skyltningen vid vägar får bilister och transportörer på det allmänna vägnätet kännedom om vattenskyddsområdets existens och att en olycka ska anmälas
till räddningstjänsten. Skyltar som sätts upp på platser
där sådan verksamhet bedrivs som kan orsaka spill eller
annan fara för vattentäkten vid t.ex. en olycka visar att
det finns anledning att vara försiktig och att anmäla till
räddningstjänsten om olyckan är framme.

7 Strategi för vattenskyddsarbete på Gotland
Angelägenheten att stärka skyddet av Gotlands allmänna vattentäkter påverkas av flera faktorer. Dessa förklaras
närmare i texten nedan.
• Utveckling av vattentäkten: Hur ska vattentäkten användas framåt?
• Riskkällor: Vad kan påverka mängden vatten eller vattenkvaliteten negativt?
• Befintligt vattenskydd: Hur säkerställs mängden vatten
eller vattenkvaliteten idag?

7.1

Hur ska vattentäkten användas framåt?

Som ett första steg i den analys som ligger till grund för
prioritering av vattenskyddande arbete vid vattentäkterna görs en sammanställning av hur vattentäkterna planeras att nyttjas.
Arbetet med inrättande av vattenskyddsområde bör avvakta till dess beslut har fattats om utveckling, avveckling

eller fortsatt uttag på dagens nivå. Beslutet kan avgöra
om ett vattenskyddsområde överhuvudtaget ska inrättas eller påverka utbredningen av vattenskyddsområdet
och dess skyddszoner. För vattentäkter där framtida utveckling fortfarande är oklar kan andra vattenskyddande
åtgärder, såsom tillsyn och information, vara relevanta att
tillämpa i väntan på beslutet.
Vilka vattenskyddande åtgärder som är lämpliga och
nödvändiga vid respektive vattentäkt påverkas av om
förutsättningar för fortsatt drift är klarlagda eller inte.

7.2
Vad kan påverka mängden vatten eller
vattenkvaliteten negativt?
Som ett andra steg i ett helhetsgrepp kring ett ändamålsenligt och effektivt vattenskyddsarbete rekommenderas
att en riskanalys genomförs för de allmänna vattentäkter
på Gotland där det är klarlagt att dessa ska behållas för
fortsatt dricksvattenuttag. I områden där utredningar ska
göras för att klargöra om befintliga vattentäkter ska avvecklas och ersättas av andra vattentäktslägen, rekommenderas att resurser läggs på riskanalysen först när beslut om vattentäktens framtid är fattat.
Syftet med riskanalysen är att skapa en enhetlig grund
för prioritering av vattenskyddsåtgärder vid vattentäkterna. Den övergripande riskanalysen bör genomföras av
sakkunnig med god kunskap om nationell praxis inom
arbetet med skydd av vattentäkter.

7.3
Hur säkerställs mängden vatten eller
vattenkvaliteten idag?
Som ett tredje steg i arbetet görs en uppdelning av vattentäkterna beroende på om de saknar vattenskyddsområde, har vattenskyddsområde som är fastställt före miljöbalken (MB) eller vattenskyddsområden som har fastställts enligt miljöbalken. Sammanställningen används
vid prioritering av vattenskyddsåtgärder.
Vattentäkter som har äldre vattenskyddsområden och
vattenskyddsföreskrifterma, fastställda före Miljöbalken
kan behöva ses över för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga enligt modern praxis. Vattenskyddsföreskrifter som inte följer nationell praxis kan behöva revideras
även i vattenskyddsområden som är fastställda enligt
miljöbalken.
Det kan också finnas andra pågående arbeten som syftar
till att stärka vattenskyddet, i vissa fall oavsett förekomst
av vattenskyddsområde, och som påverkar hur angeläget det är att förändra arbetet. Detta rör till exempel hur
tillsyn bedrivs av verksamheter som riskerar att påverka
vattentäkter, vilken beredskap som finns att hantera
olyckor eller vilken hänsyn som tas till vattentäkten vid
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fysisk planering.

7.3
En handlingsplan för
vattenskyddsarbetet
Med beaktande av fortsatt nyttjande av vattentäkten,
genomförd riskanalys, bedömning av styrkan i befintligt
skydd och som grund görs en prioritering av hur angeläget det är att för var och en av de allmänna vattentäkterna
ta ett helhetsgrepp för att stärka vattenskyddet. Prioriteringen sammanställs i en handlingsplan med tidplan för
arbetet med vattenskyddsåtgärder för respektive vattentäkt. För vattentäkter där fortsatt nyttjande idag inte är
klarlagt kompletteras handlingsplanen löpande allteftersom beslut fattas om nyttjande. Handlingsplanen bör
hantera bland annat följande aspekter;

• En avvägning krävs mellan olika vattenskyddande
åtgärder för att uppnå ett ändamålsenligt och långsiktigt hållbart skydd av vattentäkterna. Det är inte
säkert att det starkaste vattenskyddet uppnås med
de mest omfattande eller mest restriktiva vattenskyddsföreskrifterna. Acceptans för de åtgärder som
genomförs hos de som bor och verkar där en vattentäkt kan påverkas är önskvärt för att nå ett starkt
vattenskydd.
• För vattentäkter som har vattenskyddsområden och
vattenskyddsföreskrifter som är fastställda enligt
miljöbalken handlar arbetet om att komplettera vattenskyddsarbetet med andra åtgärder för att hantera
betydande risker.
• Fastställda vattenskyddsföreskrifter bör ses över och
anpassas till nationell praxis för att underlätta en
effektiv tillsyn och att det finns en rimlighet föreskrifternas omfattning och restriktionsnivå.
• Värdet av vattentäkten, som påverkas av förutsättningarna att ersätta den om den skulle bli obrukbar,
ger en indikation på hur stark skyddsnivå som bör
eftersträvas.
• Det är ofta effektivt att arbeta med några vattenskyddsområden parallellt både när det gäller fältundersökningar, avgränsning av vattenskyddsområde
och att genomföra fastställandeprocessen. Man kan
antingen arbeta parallellt med vattenskyddsområde
med liknande förutsättningar eller med sådana som
ligger nära varandra geografiskt.
• Framtagande av underlag för vattenskyddsarbetet
kan göras av Region Gotland. Avgränsning av vattenskyddsområde och utformning av vattenskyddsföreskrifter bör göras av sakkunnig. Även i fastställandeprocessen bör en sakkunnig engageras som stöd till
regionen.
• Som ovan beskrivits är information grundläggande
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för ett starkt vattenskydd. Det är därför viktigt att Region Gotland för en öppen dialog om vattenskyddsarbetet och hur det kan påverka de som bor och verkar inom ett vattenskyddsområde. Det är även viktigt
att informera om hur de som bor och verkar inom ett
vattenskyddsområde kan påverka både vattenkvalitet och tillgången på vatten.

8 Åtgärdsbehov för ökat
vattenskydd i linje med
strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För
att arbetet med skydd av allmänna dricksvattentäkter
på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås behöver åtgärder
utföras. Vilka specifika åtgärder som föreslås för respektive vattentäkt beror på hur vattentäkten ska användas,
vilka lagrum som råder och vilken markanvändning som
finns i vattentäktens närområde eller tillrinningsområde.
I arbetet med vattenskyddsåtgärder vägs också aspekter in såsom hur sårbar vattentäkten är för föroreningar
och hur regionen som ansvarar för vattentäkten värderar
dess skydd i förhållande till andra intressen som kan stå
emot ett stärkt vattenskydd.
Åtgärder som syftar till att förbättra, utveckla eller klimatanpassa den tekniska allmänna VA-anläggningen, såsom
uttagsbrunnar och vattenverk, hanteras i DUF-plan för
Region Gotland som är en del av Gotlands VA-plan.
Vattenskyddsplanens åtgärder visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i
tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en
relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas
detta i sammanställningen.
Som en prioriterad åtgärd föreslås att en riskanalys utförs
för alla regionens vattentäkter. Denna används för att
göra en prioritering av arbetet med vattenskyddsområde,
tillståndsansökningar och övriga åtgärder för att stärka
vattenskyddet. Riskanalysen utgör också en viktig grund
för en handlingsplan om hur riskerna lämpligen bör hanteras, vissa genom vattenskyddsföreskrifter, andra med
hjälp av andra verktyg som stärker vattenskyddet.
Arbeten med vattenskyddsområden som redan är ini-

tierade eller planerade, och som avser vattentäkter där
beslut om framtida utveckling av VA-försörjningen inte
påverkar vattenskyddsområdets omfattning, föreslås
fortsätta som planerat. Där utredningar krävs för att klargöra fortsatt nyttjande av vattentäkten, om denna ska
avvecklas, utvecklas eller fortsätta drivas i nuvarande
omfattning, rekommenderas att pågående vattenskyddsarbete pausar i väntan på beslut om vattentäkten.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12
år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Till dess den föreslagna riskanalysen är gjord föreslås
åtgärder vid vattentäkterna genomföras mellan 20202029. En mer detaljerad prioriteringsordning och tidsplanering är resultat av arbetet med riskanalysen. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta,

beroende på beslut som behöver fattas om utveckling
eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in
i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 7.
En övergripande beskrivning av hur Vattenskyddsplanens åtgärder bedöms bidra till en utveckling av VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 följer tabell 3 för respektive strategi.
Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D

Figur 7: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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Tabell 2: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Vattenskyddsplanens åtgärder bidrar till utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Åtgärderna i vattenskyddsplanen har ingen direkt beröring med
Strategi 1.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Åtgärderna säkerställer att det finns en trygg tillgång på råvatten,
både kapacitet och kvalitet, för produktion av dricksvatten i den allmänna VA-anläggningen. Att ha rådighet att ta ut vatten och att
motverka förorening av det vatten som ska tas ut i vattentäkterna är
grundläggande för att skapa en robust dricksvattenförsörjning i den
allmänna VA-anläggningen.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Utveckling av vattenförsörjningen i den allmänna VA-anläggningen
beaktar hur tillgången på råvatten och påverkan på råvattenkvaliteten kan påverkas vid olika väderscenarier och vid förväntade klimatförändringar.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Åtgärder som minskar påverkan på de vattenresurser som används
för allmän dricksvattenförsörjning värnar inte bara dricksvattenintresset utan även vattenresursen i sig, oavsett hur denna kommer att
nyttjas.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Arbete för att skydda tillgången på vatten av god kvalitet görs för de
vattentäkter där det finns en plan för hur vattentäkten avses att nyttjas tills vidare. Det innebär att resurser inte läggs på vattenskyddande
åtgärder vid vattentäkter där fortsatta utredningar och beslut kvarstår innan en plan för vattentäktens framtid är tydlig. I det fall oklarhet råder om fortsatt nyttjande kan ändå vissa löpande skyddsåtgärder vidtas, såsom tillsyn, information och beredskap att hantera en
förorening.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Arbetet att skydda vattentäkter kräver dialog med dem som bor och
verkar inom det område som påverkar vattentäkten. Ändamålsenlig
information hjälper allmänheten att göra val som bidrar till ett starkt
vattenskydd.
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I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet. Där behovet av
åtgärder helt och hållet är beroende av beslut som kommer att fattas framöver visas omfattningen av dessa som
en egen post i tabellen.

8.1 Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 3 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Vattenskyddsplan
för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också
en uppskattning av antal tjänster som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns
en del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster
behöver tillkomma.

Tabell 3: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Vattenskyddsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.

Vattenskyddsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029

2030-

2950

2800

1450

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende av
kommande beslut om utveckling

0

3150

3100

0

Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende
av lagkrav avseende omprövning av domar för
bortledning av vatten som förväntas införas

0

2250

2250

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

1700
4

5

5

0

4
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Vattenskyddsplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

VSP

1

Använda resultatet av SkyTEM-undersökningarna som utförts av SGU i fortsatt arbete för att förstärka
råvattentillgången.
Genomförande av en riskanalys som omfattar alla allmänna vattentäkterna som grund för prioritering av
arbete med tillståndsansökan, vattenskyddsområde och övriga åtgärder som syftar till att stärka vattenskyddet. I riskanalysen hanteras också osäkerheten kopplad till fortsatt drift eller utveckling av respektive
vattentäkt. Riskanalysen kompletteras löpande med nya vattentäkter som tillkommer.

VSP

2

VSP

3

VSP

4

Arbete med andra vattenskyddande åtgärder än vattenskyddsområde.

VSP

5

Alva vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

VSP

6

Alva vattentäkt: Omprövning av tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

Upprätta handlingsplan för det löpande arbetet med vattenskyddande åtgärder (vattenskyddsområde,
vattenskyddsföreskrifter och andra riskreducerande åtgärder) för respektive vattentäkt. Tas fram efter
genomförd riskanalys och uppdateras i samband med att vattenskyddsområde inrättas eller uppdateras.
Handlingsplanen kompletteras löpande med nya vattentäkter som tillkommer.

VSP

7

Burs vattentäkt: Ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med Miljöbalken. Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas samman med
Hemse-Ljugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

VSP

8

Burs vattentäkt: Hantera riskerna kopplat till vägen genom dialog om försiktighetsåtgärder med väghållaren.
Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas
samman med Hemse-Ljugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.

VSP

9

VSP

10

Bästeträsk vattentäkt: Påbörjat arbete fortsätter för att utreda hur mycket vatten som kan tas ut från
Bästeträsk och vilka områden som kan försörjas med vatten, enligt gällande dom och förutsättningarna
för att söka ny vattendom. Åtgärden är intressant för råvattenförsörjning till Norra Gotland, Fårösund och
Fårö i ett långsiktigt perspektiv.
Bästeträsk vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Arbete har påbörjats
men pausats i väntan på tillståndsprocess för Nordkalks verksamhet. Eftersom Bästeträsk är en nödvändig råvattentillgång för den allmänna vattenförsörjningen rekommenderas att arbetet återupptas
och att dialog med Nordkalk, liksom övriga intressenter inom tillrinningsområdet sker inom ramen för
arbetet med vattenskyddsområdet.

VSP

11

Follingbo vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

VSP

12

Furulund vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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Vattenskyddsplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

VSP

13

Fårö vattentäkt (Ava): Utreda förutsättningarna för ökat uttag av vatten för dricksvattenförsörjning lokalt
på Fårö för A) Ulla Hau vattentäkt och B) Ava vattentäkt.

VSP 14a

Fårö vattentäkt (Ava): Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet av åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö ska utvecklas. I det fall
vattentäkten ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

VSP 14b

Fårö vattentäkt (Ulla Hau): Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.
Behovet av åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö ska utvecklas. I
det fall vattentäkten ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

VSP

15

Fårö vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för A)Ulla Hau vattentäkt och B)
Ava vattentäkt. Behovet av åtgärden påverkas av beslut om hur den allmänna vattenförsörjningen på Fårö
ska utvecklas. I det fall vattentäkten ska läggas ner är inte åtgärden längre aktuell.

VSP

16

Kappelshamn vattentäkt: Utreda förutsättningarna för ökat uttag av vatten för dricksvattenförsörjning
lokalt i Kappelshamn.
Kappelshamn vattentäkt: Dialog med materialtäktsägare i syfte att diskutera behov av åtgärder för att
vattentäkten inte ska påverkas negativt av utökad materialtäkt. Åtgärden är angelägen eftersom en påverkan på vattentäkten kan få stora konsekvenser. På sikt (sannolikt år 2030 eller senare) kan Kappelshamn komma att anslutas till Lärbro. Fram till dess är vattenförsörjningen i Kappelshamn beroende av
att vattentäktens kvalitet och kvantitet säkerställs.

VSP

17

VSP

18

Kappelshamn vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Om
beslut fattas att på sikt ansluta Kappelshamn till Lärbro är åtgärden inte längre aktuell.

VSP

19

Kappelshamn vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Om beslut fattas att på
sikt ansluta Kappelshamn till Lärbro är åtgärden inte längre aktuell.

VSP

20

Langes hage vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

VSP

21

VSP

22

Loggarve - Klinteby vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade
vattenskyddsföreskrifter. På sikt kan vattentäkten komma att stängas. Beslut påverkas av förutsättningarna
att tillgodose vattenförsörjningen från Visby/Kvarnåkershamn. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
Loggarve - Klinteby vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen. På sikt kan vattentäkten komma att stängas. Beslut påverkas av förutsättningarna att tillgodose vattenförsörjningen från Visby/Kvarnåkershamn. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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Vattenskyddsplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

VSP

23

Lojsta vattentäkt: Utreda om utökad kapacitet finns i grundvattenmagasinet. Projekt pågår.

VSP

24

Lojsta vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen där även ev utökad vattentäkt inkluderas.

VSP

25

Lojsta vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde för befintlig och ev. utökad vattentäkt.

VSP

26

Lärbro vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.

VSP

27

Lärbro vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

VSP

28

Martebo vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Inte
aktuellt i det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

VSP

29

Martebo vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Inte aktuellt i det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.

VSP

30

VSP

31

Skogsholm vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

VSP

32

Skogsholm vattentäkt: Utreda påverkan från flygplatsen och PFAS-föroreningar i täkten.

VSP

33

Slite (Othem - Slite) vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.

VSP

34

Slite (Othem - Slite) vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.

VSP

35

Roma vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Arbete med vattenskyddsområde pågår. Rekommenderas att pausas i väntan på beslut om utveckling av vattentäkt kring Roma.
Alternativa brunnslägen ska utredas liksom förutsättningarna för behandling av vatten i vattenverket.
När beslut har fattats om vattentäkt bör Roma vara ett område som prioriteras för fortsatt vattenskyddsarbete.

Stenkyrka - Licknatte vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Inte aktuellt i det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.
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Tidplan
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Vattenskyddsplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

VSP

36

VSP

37

VSP

38

VSP

39

VSP

40

VSP

41

VSP

42

VSP

43

VSP

44

VSP

45

VSP

46

VSP

47

Stenkyrka - Licknatte vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Inte aktuellt i
det fall dricksvattenleding från Lärbro-Stenkyrka Licknatte färdigställs.
Stånga vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.
Stånga vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter.
Tingstäde - Mejeriet vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.
Tingstäde Träsk vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av ytvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen.
Tofta vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet av
åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska tillgodoses från
Visby/Klintehamn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
Tofta vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter. Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen
helt ska tillgodoses från Visby/Klintehamn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
Träkumla vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.
Valleviken vattentäkt: Se över Region Gotland rådighet över vattentäkten då Cementa är ägare. Detta görs
lämpligen genom att ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken. Behovet
av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska tillgodoses
från Lärbro eller Fårösund. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
Valleviken vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade vattenskyddsföreskrifter. Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen helt ska tillgodoses från Lärbro eller Fårösund. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre
aktuell.
Vibble vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i enlighet med Miljöbalken.
Västringe, Etelhem vattentäkt: Se över avgränsningen av vattenskyddsområdet och fastställ uppdaterade
vattenskyddsföreskrifter. På sikt kan det vara rimligt att ansluta Västringe/Etelhem till Lye. Beslut påverkas
av behov av åtgärder för att upprätthålla funktionen i vattenverket jämfört med kostnad för att bygga en
överföringsledning. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
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Vattenskyddsplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

VSP

48

VSP

49

VSP

50

Västringe, Etelhem vattentäkt: Hantera risker kopplat till potentiellt förorenade områden tillsammans med
länsstyrelsen då verksamhet är nedlagd. På sikt kan det vara rimligt att ansluta Västringe/Etelhem till Lye. Beslut påverkas av behov av åtgärder för att upprätthålla funktionen i vattenverket jämfört med kostnad för att
bygga en överföringsledning. Om beslut fattas om att lägga ner vattentäkten är åtgärden inte längre aktuell.
Västringe, Etelhem vattentäkt: Ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning i enlighet med Miljöbalken.
Behovet av åtgärden beror på beslut om vattentäkten ska behållas eller om vattenförsörjningen ska kopplas
samman med Hemse-Ljugarn. Om vattentäkten ska läggas ner är åtgärden inte längre aktuell.
Åminne vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter. Arbete har initierats och
rekommenderas fortsätta. Vid arbetet beaktas tillståndsgivet uttag vilket förutsätts motsvara planen för
fortsatt drift av vattentäkten.
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PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

ALVA
Delområde: 13 - Södra Gotland

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten i Alva består av 2 brunnar i berg och
skyddas idag av vattendom och vattenskyddsområde från
1970-talet. Tillståndet medger 700 m3/d (29 m3/h) med
maxuttag på 800 m3/d.
Nuvarande kapacitet är 8,3 m3/h vilket inte fullt täcker
behov vid högsäsong som är 10,4 m3/h.
Antal anslutna hushåll till täkten är 85 st.
De senaste åren har högre halter ammonium och järn
påträffats i täkten och även bor har uppmätts.
Begränsande faktor: Vattenkvalitén/Vattenverket

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

I princip ingen

Dominerar
markanvändningen

Väg passerar yttre
skyddszon

Finns ej

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

BURS
Delområde: 15 - Burs

Fakta om vattentäkten
En jordbrunn försörjer 6 fastigheter plus skolan i Burs.
Inget tillstånd för grundvattenuttag finns för grundvattentäkten men området skyddas av vattenskyddsområde
sedan 2015.
Nuvarande kapacitet är 1 m3/h medan behovet är ca 1,5
m3/h (året om). Vattnet kräver omfattande rening som
sker i ett nybyggt vattenverk vid täkten.
Begränsande faktor: Vattenverket (membranet) och vattenkvalitén.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Brunnen ligger i
anslutning till samhället

Jordbruksmark förekommer runtom täkten.

Väg genom primär
skyddszon

Finns ej

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

BÄSTETRÄSK
Delområde: 2 - Fårösund

Fakta om vattentäkten
Bästeträsk är Gotlands största sjö, och får främst sitt vatten från omliggande myrar. Sjön är mycket grund och
omges av betydande natur klassad som naturreservat och
Natura2000-område.
Uttaget från sjön är bedömt till ca 30 m3/h och behovet
hos inkopplade hushåll är ca 10,4 m3/h. En vattendom
finns från 2009. Arbete med inrättande av vattenskyddsområde pågår.
Begränsande faktor: Intagssilen skapar problem i förbehandlingen.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Industrideponi i norr.
Lite bebyggelse.

Skogsmark dominerar

Vägen går i nära
anslutning till sjön.

1 kalkbrott + Nordkalks provbrott

Större risk för algblomning till följd av varmare vattentemperaturer i grund sjö.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

FOLLINGBO
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten i Follingbo består av 3 bergborrade
brunnar och står för en del av Visbys vattenförsörjning.
En vattendom finns från 1964 som medger uttag på 2 400
m3/d, men medeluttaget idag är 1 015 m3/d.
Grundvattentäkten skyddas av samma vattenskyddsområde som de andra tre grundvattentäkterna som försörjer
Visby och fastställdes 2017.
Vattenkvaliteten i Follingsbo bedöms generellt som god,
men låga halter av bor har detekterats.
Begränsande faktor: Okänt.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Nära till bebyggelse.
Stort antal miljöfarliga
verksamheter, dock
inte i brunnarnas närhet. Stort antal förorenade områden inom
primär skyddszon i
VIsby VSO.

Skogsmark dominerar, liten del jordbruksmark

Flera mindre vägar
nära vattentäkten,
större vägar genom
primär skyddszon

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

FURULUND
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten är den minsta av Visbys grundvattentäkter och består av två bergbrunnar. En vattendom finns
från 1955 som medger ett uttag på 700 m3/d, men medeluttaget idag är 412 m3/d.
Grundvattentäkten skyddas av samma vattenskyddsområde som de andra tre grundvattentäkterna som försörjer
Visby och fastställdes 2017.
Höga kloridhalter har uppmätts i täkten.
Begränsande faktor: Okänt.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Nära till bebyggelse.
Stort antal miljöfarliga verksamheter,
dock inte i brunnarnas närhet. Fyra förorenade områden (nedlagda handelsträdgårdar)med stor risk enl
EBH inom 500 m. Ett i
anslutning till primär
skyddszon i VIsby VSO.

Finns ej

Flera mindre gator/
vägar i primär zon,
större vägar i sekundär

Finns ej

Risk för ökade kloridhalter till följd av minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

FÅRÖ
Delområde: 1 - Fårö

Fakta om vattentäkten
Vattentäkten på Fårö finns vid Ulla Hau. Brunnarna skyddas varken med vattendom eller vattenskyddsområde.
Ingen vattendom, och regionen äger inte marken vid
brunnarna/vattenverket.
Totalt finns 88 hushåll och en camping anslutna på Fårö
idag och kapacitetsbehovet är under högsäsong 4,9 m3/h,
men 0,4 m3/h resten av året. Vattentäkten begränsar dock
kapaciteten till 2,6 m3/h.
SGU har identifierat Fårö och området kring Avanäset som
område för goda förutsättningar för grundvattenuttag i
berg. Vid uttag lika stora som årsbehovet under en sommar fås förhöjda halter av klorider.
Begränsande faktor: Brunnarna alternativt grundvattenmagasinet.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Bebyggelse söder och
väster om Ullahau. Två
ej riskklassade FO-objekt, ingen miljöfarlig
verksamhet.

Skogsmark dominerar
markanvändningen,
naturreservat vid Ullahau.

Ullahau ca 150 m från
större väg.

Finns ej

Risk för ökade kloridhalter till följd av minskad grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

HERRVIK
Delområde: 11.Katthammarsvik/Herrvik

Fakta om vattentäkten
Herrvik är Sveriges första avsaltningsanläggning för allmän
dricksvattenförsörjning. Intaget sker på ca 6,5 m djup idag
men arbete pågår med att flytta intagsledningen och förankra denna bättre. Pumpkapaciten ut från anläggningen
är 70 m3/h men reservoaren är begränsad till 35 m3.
Anläggningen är anmäld till Länsstyrelsen, enligt 11 kap
Miljöbalken.
Vattenskyddsområde och andra skyddande åtgärder saknas.
Begränsande faktor: Vattenverket (reservoaren)

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

F.d. varv som är ett
potentiellt förorenat
område (båtbottenfärger), stor risk enligt
EBH. Samt övriga risker associerade med
hamnar.

Ej aktuellt

Båttrafik till/från fiskehamn, även gästhamn
för fritidsbåtar.

Ej aktuellt

Större risk för algblomning till följd av varmare havstemperatur.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

KAPPELSHAMN
Delområde: 3 - Kappelshamn

Fakta om vattentäkten
Vattentäkten består av 3 bergborrade brunnar och saknar
både vattendom och vattenskyddsområde. Täkten har en
kapacitet på 5 m3/h vilket överensstämmer med behovet
hos de 410 anslutna hushållen. Vid ökat uttag får man upp
grus.
Analys av vattenkvalitén har påvisat förekomst av virus.
SGU anger att det i området kan finnas förutsättningar för
att öka grundvattenbildningen till befintlig vattentäkt.
I närområdet pågår ansökan om utökad bergtäktsverksamhet med grundvattenbortledning.
Ingen vattendom, och regionen äger inte marken vid
brunnarna/vattenverket.
Begränsande faktor: Brunnarna alternativt grundvattenmagasinet.

Koppling till riskkällor
Jord- och skogsbruk

I princip ingen bebyggelse

Jordbruksmark och
skog dominerar markanvändningen

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Infrastruktur

Materialtäkt

Mindre väg förbi vat- Slite Stenhuggeri strax
tentäkten, ca 500 m till norr om två av brun�större väg
narna

Finns ej

Klimatförändringar
Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Bebyggelse

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

KVARNÅKERSHAMN
Delområde: 13 - Södra Gotland

Fakta om vattentäkten
Kvarnåkershamn är under uppbyggnad och är Gotlands
andra kommunala avsaltningsanläggning. Verket är planerat att tas i bruk 1 juni 2019 och ha en kapacitet på 312
m3/h.
Anläggningen ska anmälas till Länsstyrelsen, då verksamheten inte anses behöva vattendom.
Vattenskyddsområde och andra skyddande åtgärder saknas då verket ännu inte är taget i bruk.
Begränsande faktor: Vattenverket.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

i princip ingen bebyggelse, hamn

Ej aktuellt

Större internationell
farled utanför
Gotlands västra kust

Ej aktuellt

Större risk för algblomning till följd av varmare havstemperatur

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

LANGES HAGE
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten är den största av Visbys grundvattentäkter och består av 15 bergbrunnar. Täkten står för
30% av Gotlands dricksvattenförbrukning. En vattendom
finns från 1944 som medger ett uttag på 5 200 m3/d, men
medeluttaget idag är 3 140 m3/d.
Grundvattentäkten skyddas av samma vattenskyddsområde som de andra tre grundvattentäkterna som försörjer
Visby och fastställdes 2017.
Vattenkvaliteten i Langes hage bedöms generellt som god.
Begränsande faktor: Brunnarna alternativt grundvattenmagasinet.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Nära till bebyggelse.
Stort antal miljöfarliga
verksamheter, dock
inte i brunnarnas närhet. Förorenade områden i primär skyddszon i VIsby VSO (handelsträdgård, deponi
och sågverk). Bebyggelse i nära anslutning.

Skogsmark dominerar
i primär skyddszon.

Flera mindre vägar
i primär zon, större
vägar i sekundär
skyddszon

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

LOGGARVE - KLINTEBY
Delområde: 12 - Tofta-Klintehamn

Fakta om vattentäkten
Vattentäkten består av 5 bergbrunnar och skyddas av vattendom och vattenskyddsområde från 1979. Nuvarande
kapacitet i brunnarna är 25 m3/h och behovet uppgår till
20,8 m3/h. Täkten levererar vatten till Foodmark.
Dålig kvalitet på vattnet med bakterier men även grumlighet och påverkan från inläckande ytvatten.
I närområdet pågår ansökan om utökad bergtäktsverksamhet med grundvattenbortledning.
SGU anger att förutsättningarna för en ökad grundvattenbildning vid vattentäkten är goda.
Begränsande faktor: Vattenkvalitén/Vattenverket

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

I princip ingen bebyggelse

Skogsmark dominerar, liten del jordbruksmark

Större väg i yttre
skyddszon

Bergtäkt 2 km söder
om vattentäkten inomvattenvattenskyddsområdet, dock finns
bergtäkt 2 km söder
om vattentäkten

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

LOJSTA
Delområde: 13 - Södra Gotland

Fakta om vattentäkten
Lojsta vattentäkt består av en bergbrunn med en kapacitet
på ca 6,3 m3/h vilket överensstämmer med behovet. Vattenkvalitén har genellt varit bra och efter klorering skickas
vattnet direkt ut på nätet. Höga borvärden har dock detekterats.
En vattendom från 1982 som medger ett uttag på 400 m3/
dygn finns, men inget vattenskyddsområde.
Täkten ligger i anslutning till Natura2000-område.
Begränsande faktor: Brunnen.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Lite bebyggelse, två
ej riskklassade objekt,
ingen miljöfarlig verksamhet

Jordbruksmark i direkt
anslutning till vattentäkten

Väg nära vattentäkten

Materialtäkt ca 2 km
norr om vattentäkten

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

LÄRBRO
Delområde: 5 - Norra Gotland

Fakta om vattentäkten
Vattentäkten består av två grävda brunnar. Kapaciteten i
täkten idag är ca 3,5 m3/h men behovet uppgår vid högsäsong till 4,2 m3/h. Problem finns även med kvalitén i
täkten. 504 hushåll är anslutna till täkten men ingen vattendom finns.
Ett vattenskyddsområde fastställt 1980 finns.
SGU anger att förutsättningarna för en ökad grundvattenbildning vid vattentäkten är goda.
Begränsande faktor: Oklart.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Två riskklassade objekt
inom vso (bensinstationer). Verksamhet
med stor risk utanför
vso (plastindustri)

Jordbruksmark nära
vattentäkten

Vägkorsning, vägar i
inre skyddszon

Bergtäkt (B-verksamhet) norr om området
men inte inom vso

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

MARTEBO
Delområde: 5 - Norra Gotland

Fakta om vattentäkten
I Martebo finns en bergbrunn, med en kapacitet på 0,2
m3/h som stämmer överens med behovet.
56 hushåll finns anslutna och inget tillstånd för grundvattenuttag eller vattenskyddsområde finns för täkten.
Råvattnet i täkten är bedömt som otjänligt och renas med
membran i vattenverket.
Dioxin har vid något tillfälle uppmätts i låga halter.
Begränsande faktor: Vattenverket (membranet).

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Ett riskklassat förorenat område (transformatorstation). Två ej
riskklassade. Bebyggelse förekommer.

Jordbruk dominerar,
skogsmark förekommer.

Väg nära vattentäkten.

Finns ej

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

ROMA
Delområde: 10 - Roma

Fakta om vattentäkten
Vid Roma Busarve finns två bergbrunnar med relativt stor
kapacitet, som kompletteras av en brunn 5 inne i Roma.
Vattendom finns för Busarvetäkten men domen för brunn
5 är överklagad och inte fastställd. Arbete med att fastställa vattenskyddsområde pågår.
Totalt i Roma finns 1274 hushåll med ett behov på ca 11,7
m3/h, anslutna till de allmänna täkterna som har en kapacitet på ca 20,2 m3/h
I vattentäkterna har höga borvärden detekterats. Brunn
5 är påverkad av bor, salt samt föroreningar. Även ytvatteninträngning förekommer i Busarve och påverkar kvaliteten bakterilogiskt.
Begränsande faktor: Vattenkvalitén.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Roma samhälle. Flertalet förorenade områden varav ett med
riskklass 1 - mycket
stor risk (kemtvätt),
mindre än 500 m norr
om brunn 5. Miljöfarlig verksamhet nära
brunn 5.

Jordbruksmark förekommer nära brun�narna i Busarve

Mindre vägar i samhället samt genomfartväg.

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

SKOGSHOLM
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten är en av Visbys grundvattentäkter och
består av 4 bergbrunnar. En vattendom finns från 1974 för
ett uttag på 2000 m3/d, men medeluttaget idag är 1 670
m3/d.
Grundvattentäkten skyddas av samma vattenskyddsområde som de andra tre grundvattentäkterna som försörjer
Visby och fastställdes 2017.
Vattenkvaliteten i Skogsholm har tidigare varit förorenad av bekämpningsmedel och har tidvis varit stängd.
Vattenreningsprocessen är anpassad för att kunna avskilja
bekämpningsmedel. I utgående dricksvatten finns inga
förhöjda halter bekämpningsmedel. Vissa brunnar är även
periodvis påverkade av ytvatten. Eventuell påverkan från
Visby airport och närliggande deponi med hänseende till
PFAS-föroreningar har undersökts översiktligt.

Koppling till riskkällor
Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Stort antal FO, alla riskklasser inom primär
skyddszon i VIsby VSO.
Kabelförbränning i
gammal täkt, mkt stor
risk enligt EBH. Miljöfarliga verkamheter
förekommer.

Skogmark dominerar markanvändningen, liten del jordbruks-mark inom vso.

Flera mindre vägar
nära vattentäkten,
större vägar genom
primär skyddszon

Fd. bergtäkt finns.
Stort asfaltverk finns i
täkten idag.

Risk för flyttning av
föroreningar i grundvattnet till följd av
lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Begränsande faktor: Vattenkvalitén.
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

SLITE (OTHEM - SLITE)
Delområde: 5 - Norra Gotland

Fakta om vattentäkten
Vattentäkten i Slite består av 7 bergbrunnar. Runt 2200
personer med behovet 20,8 m3/h är anslutna till täkten
som har en kapacitet på 25 m3/h. Diskussioner om inkoppling av Lärbro samhälle till vattentäkten har förekommit.
Ett tillstånd för grundvattenuttag finns på 600 m3/dygn
och ett gammalt vattenskyddsområde fastställt i samband
med domen finns.
Vattenkvalitén i vattentäkten är god.
SGU anger att förutsättningarna för en ökad grundvattenbildning vid vattentäkten är goda.
Både bergtäkt och Natura2000-område finns i närheten till
vattentäkten.
Begränsande faktor: Vattendomen.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Två förorenade områden inom inre skyddszon, med måttlig/ hög
risk (pistolskyttebana
och motorbana). Stort
antal potentiellt förorenade områden i Slite.
Golfbana inom inre
skyddszon.

Skogsmark dominerar
markanvändningen.

Större väg i inre
skyddszon samt transportväg till/från bergtäkt nära vattentäkten

Bergtäkt (B-verksamhet) väster om inre
skyddszon. Även
bergtäkt öster om vattentäkten. Samråd om
utökning pågår.

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

STENKYRKA - LICKNATTE
Delområde: 5 - Norra Gotland

Fakta om vattentäkten
I Stenkyrka finns en bergbrunn som används till 25 abonnenter.
Kapaciteten i täkten är 0,8 m3/h och behovet är 0,4 m3/h.
Inget tillstånd för grundvattenuttag eller vattenskyddsområde finns. Det finns problem med både smak och lukt
på vattnet, vilket är svårt att åtgärda.
Begränsande faktor: Grundvattenmagasinet/Brunnarna.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Lite bebyggelse, bl.a.
bensinmack. fem ej
riskklassade objekt
söder om vattentäkten.

Skogsmark dominerar markanv i närmast
täkten, jordbruksmark
förekommer

Väg nära vattentäkten

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

STÅNGA
Delområde: 13 - Södra Gotland

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten i Stånga består av nio jordbrunnar som
levererar vatten av bra kvalitet.
Kapaciteten på 66,7 m3/h stämmer överens med behovet
hos inkopplade abonnenter. Ett tillstånd för att ta ut max 1
200 m3/dygn finns och ett äldre vattenskyddsområde från
1971 är fastställt.
SGU anger att förutsättningarna för en ökad grundvattenbildning vid vattentäkten är goda.
Begränsande faktor: Vattendomen.

Bebyggelse
I närheten av Stånga
samhälle (främst den
grävda brunnen), i
övrigt lite bebyggelse.
Potentiellt förorenat
område i anslutning
till brunnarna.
Påtaglig
förekomst

Jord- och skogsbruk

Jordbruksmark relativt Större väg går igenom
nära södraste brun�- yttre skyddszon, tangnen, i övrigt skogsom- erar primär skyddszon.
råden.

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Infrastruktur

Osäker
förekomst

Finns ej

Materialtäkt

Klimatförändringar

Finns inte

Minskad grundvattenbildning
PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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TINGSTÄDE - MEJERIET
Delområde: 6 - Västris-Tingstäde

Fakta om vattentäkten
I Tingstäde samhälle finns en grundvattentäkt som använts
av det tidigare mejeriet. Täkten består av två bergbrunnar
och används kontinuerligt för Tingstäde samhälle.
Kapaciteten är 3,3 m3/h och behovet 2 m3/h. Inget tillstånd för vattenuttag finns.
Området kring täkten ingår i vattenskyddsområde för
Tingstäde träsk fastställt 2006 med gemensam yttre
skyddszon.
SGU anger att förutsättningarna för en ökad grundvattenbildning vid vattentäkten är goda.
Glykol har tidigare påträffats i täkten.
Begränsande faktor: Grundvattenmagasinet/Brunnen

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

I anslutning till samhället. Förorenad mark
i yttre zon, ett riskklassat, måttlig risk enligt
EBH, direkt öster om
inre skyddszon (verkstad).

Skogsmark dominerar,
jordbruk förekommer

Större väg i inre
skyddszon

ingen täktverksamhet
i anslutning till täkten
dock i yttre skyddszon

Risk för flyttning av
föroreningar i grundvattnet till följd av
lägre grundvattenbildning.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

TINGSTÄDE TRÄSK
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Tingstädeträsk är Gotlands näst största sjö och används
som dricksvattentäkt för Visby. Sjön är grund och har ett
största djup på 2,5 meter.
Kapaciteten för uttag är 360 m3/h och behovet under
sommarhalvåret är ca 250 m3/h. Uttaget regleras enligt
tillstånd från 1996 och skyddas av vattenskyddsområde
inrättat 2006.
Begränsande faktor: Vattendomen och vattenverket.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Förorenad mark
endast ett fåtal objekt,
ett riskklassat, måttlig
risk enligt EBH

Skogsmark dominerar,
jordbruk förekommer

Större väg i inre
skyddszon

Täktverksamhet i
utkanten av yttre
skyddszon.

Större risk för algblomning till följd av varmare vattentemperaturer i grund sjö.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

TOFTA
Delområde: 12 - Tofta-Klintehamn

Fakta om vattentäkten
I Tofta finns två brunnsområden (Tofta och Eskelhem
Övide). Kapacitet för de båda täkterna är 22 m3/h. Behovet
ligger under högsäsong på ca 34 m3/h. De tre brunnarna i
Eskelhem Övide har problem med bentazon, järn och bor.
Vid Tofta Norr finns en bergbrunn som är ytvattenpåverkad med bakterieproblem.
Vattentäkten skyddas av ett äldre vattenskyddsområde
från 1973 men inget tillstånd för grundvattenuttag finns.
Ingen vattendom, och regionen äger inte marken vid
brunnarna/vattenverket.

Koppling till riskkällor
Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Ett åtgärdat förorenat
område vid Tofta samt
ett område med riskklass 3 - måttlig risk vid
Eskelshem (kvarn).

Jordbruksmark nära
samtliga brunnar.

Större väg genom
båda yttre zonerna
och utkanten av inre
skyddszon för Eskelhem

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Begränsande faktor: Vattenkvalitén.
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

TRÄKUMLA
Delområde: 8 - Träkumla

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten i Träkumla består av en bergbrunn
som saknar tillstånd för grundvattenbortledning. Ett vattenskyddsområde upprättades för täkten 2015.
Vattentäkten försörjer 12 abonnenter idag och har ett
medeluttag på 0,1 m3/dygn.
Begränsande faktor: Oklart.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Lite bebyggelse, inga
FO inom vso, ingen
miljöfarlig verksamhet.

Jordbruksmark dominerar

Mindre väg i inre
skyddszon, större
vägar i yttre skyddszon

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

VALLEVIKEN
Delområde: 4 - Valleviken

Fakta om vattentäkten
I Valleviken tas råvatten från ett stenbrott som ägs av
Cementa genom en pump i kanten på brottet. Tillstånd
och vattenskyddsområde finns från 1970.
Ca 300 personer är anslutna till täkten som har en kapacitet på ca 5 m3/h vilket överensstämmer med behovet.
Begränsande faktor: Vattenverket (membranet).

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Förorenad mark finns
ej inom vso, enstaka
områden med låg riskklass eller ej riskklassade objekt finns strax
söder om vattentäkten.

Skogsmark dominerar

En mindre väg i utkant
av yttre skyddszon

Finns ej

Större risk för algblomning till följd av varmare vattentemperaturer i brottet.

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

VIBBLE
Delområde: 7 - Visby

Fakta om vattentäkten
Vid grundvattentäkten Vibble finns tre brunnar. Ingen av
brunnarna används idag, men provpumpmning av dem
pågår. Kapaciteten i täkten är ca 13,5 m3/h och ett nyöppnat vattenverk finns inkopplat.
Inget tillstånd för grundvattenbortledning finns.
Täkten ingår i Visby vattenskyddsområde fastställt 2017.
Begränsande faktor: Oklart.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Inga FO inom primär
skyddszon. Enstaka
ej riskklassade nära.
Ingen bebyggelse i primär zon.

Mest öppen mark, ej
skog eller åker.

Mindre grusvägar i primär zon, större vägar i
sekundär skyddszon

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor
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VÄSTRINGE, ETELHEM
Delområde: 14 - Etelhem

Fakta om vattentäkten
Grundvattentäkten i Etelhem består av två brunnar i berg
och har idag en kapacitet på 3 m3/h medan behovet hos
189 anslutna idag ligger på ca 0,8 m3/h.
Vid större uttag än idag blir vattnet grumligt.
Ingen vattendom finns för grundvattenuttag men ett vattenskyddsområde inrättades 1982. Regionen äger inte
marken vid brunnarna/vattenverket vilket innebär problem med rådigheten.
Begränsande faktor: Brunnarna alternativt grundvattenmagasinet

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Tillverkning av trätjära
uppströms vattentäkten

Skogsmark dominerar

Väg genom yttre
skyddszon

Finns ej

Minskad grundvattenbildning

Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

Vattenskyddsplan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING					

2018-05-31

Åtgärder för skydd av allmänna vattentäkter

ÅMINNE
Delområde: 9 - Åminne

Fakta om vattentäkten
I Åminne finns fem bergbrunnar men enbart tre av dessa
är i drift. Kapaciteten i täkten är ca 4 m3/h vilket motsvarar
behovet. 360 hushåll är anslutna och en vattendom finns
från 2015. Inget vattenskyddsområde finns fastställt.
SGU anger att förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen vid vattentäkten i Åminne är synnerligen goda.
Begränsande faktor: Brunnarna alternativt grundvattenmagasinet.

Bebyggelse

Jord- och skogsbruk

I anslutning till
Skogsmark dominerar,
Åminne samhälle. Ett våtmarker nära vattenpotentiellt förorenat
täkten.
område, stor risk enligt
EBH (nedlagd deponi).
Påtaglig
förekomst

Viss
förekomst

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Osäker
förekomst

Infrastruktur

Materialtäkt

Klimatförändringar

Större väg invid en
brunn.

Finns ej

Knapp tillgång redan
idag minskas till följd
av lägre grundvattenbildning.

Finns ej

PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotlan
TRYCK Exakta

Koppling till riskkällor

VA-plan 2018
VA-utbyggnadsplan för Region Gotland

2 | Region Gotland VA-UTBYGGNADSPLAN 2018-05-31

Plan för en hållbar utbyggnad av VA-försörjningen
Möjligheten att försörja nuvarande och tillkommande
invånare och besökare med vatten har under de senaste
åren varit en begränsande faktor för exploatering och
utveckling av bebyggda områden på flera platser på Gotland. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017
är tydlig. Regionens arbete med VA-försörjning behöver
ske med utgångspunkt i tillgången till tjänligt dricksvatten och möjligheten att ordna en godkänd avloppsanläggning – på hela ön.

VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella
för att de ska vara ett användbart underlag i regionens
arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom VA-utbyggnadsplanens åtgärder genomförs
skapas ett nytt nuläge som blir utgångs¬punkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av VA-utbyggnadsplanens åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en VA-utbyggnadsplan för Region Gotland som tillsammans med
andra delplaner skapar en samlad VA-plan. Ansvaret för
VA-utbyggnadsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen,
därtill berörs flera andra förvaltningar av planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1 VA-utbyggnadsplan – en del i Gotlands strategiska
VA-planering
I VA utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av
områden som idag inte ingår i verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att
få ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten
eller omhändertagande av spillvatten i ett större sammanhang. I enlighet med Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 har dessa områden klassats utifrån
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning.
Klassningen beaktar också samhällets utveckling och
möjligheten att införliva området i verksamhetsområde
för allmän VA-försörjning.

VA-utbyggnadsplanen innehåller åtgärder för befintlig
och planerad bebyggelse, beroende på hur områdena
har klassats. Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås
och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
VA-utbyggnadsplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region Gotlands strategiska
VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet
visas i Figur 1 nedan.

Inledningsvis beskrivs förutsättningar från nationell lagstiftning som beaktas i VA utbyggnadsplanen samt hur
arbetet med klassningen av områden genomförts.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: VA-utbyggnadsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2 Betydelsen av
”§6- områden”

3 Identifiering av
VA-planområden

VA-utbyggnadsplan för Region Gotland hanterar områden som idag ligger utanför verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning och där det kan finnas behov av
att allmänna vattentjänster (dricksvattenförsörjning,
omhändertagande av spillvatten eller dagvatten) byggs
ut och att området blir en del av verksamhetsområdet.
Två olika typer av områden har identifierats:

VA-planområden på Gotland har identifierats genom en
GIS-analys och benämns VA-planområden. Här kan det
finnas grund för att tillämpa LAV § 6. VA-planområden
utgörs av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier;

1. områden med befintlig bebyggelse som bedöms
kunna omfattas av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster och;
2. aktuella detaljplaner för utbyggnad
Enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), har
kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricksoch avloppsvatten) för fastigheter i ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger:

LAV § 6:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va anläggning.
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• 10 hus eller fler
• Avståndet mellan husen är 70 m eller mindre
• Försörjningen av dricksvatten och omhänder- 		

tagandet av spillvatten sker med enskilda 		
anläggningar. De enskilda anläggningarna 		
kan vara brunnar och avloppsanläggningar för
enstaka hushåll eller grupper av hushåll.
• Husen är inte anslutna till den allmänna VA-		
anläggningen via avtal.
Sammanlagt identifieras 104 VA-planområden på Gotland. Dessa redovisas i kartan och en sammanfattande
tabell, figur 2 och tabell 1, tillsammans med den klassning av VA-planområden som beskrivs i kapitel 4.
Den VA-utbyggnadsplan som togs fram tidigare och
som reviderades senast 2010 anger områden som inte
är avgränsade till bebyggelsegrupper och omfattar vissa
glest bebyggda områden utanför grupper med tätare
bebyggelse. De VA-planområden som identifierats i
arbete med VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018
har jämförts med de områden som identifierats i den
tidigare planen. 24 områden som identifierats i den tidigare VA-utbyggnadsplanen faller utanför kriterierna för
ett VA-planområde i den nya VA-utbyggnadsplanen och
omfattas inte heller idag av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Dessa områden hanteras tillsammans med övrig gles bebyggelse med enskild VA-försörjning i Plan för enskild VA-försörjning för Region Gotland
2018.
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Figur 2: Karta med Gotlands VA-planområden.
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Tabell 1: Gotlands VA-planområden

Nr.

Namn

Angelägenhet

Kommentar

1

Fårö - Bohakasandet

VA-utredningsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.

2

Fårö - Skär

VA-utredningsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.

3

Fårö - Fifang

VA-utredningsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.

4

Fårö - Suderhagen/
Ekeviken

VA-utbyggnadsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, känslig recipient,
högt bebyggelsetryck. Många hus med tät bebyggelsestruktur.

5

Fårö - Sudersand 1

VA-utredningsområde

6

Fårö - Sudersand 2

VA-utbyggnadsområde

7

Fårö - Vinor

VA-utredningsområde

Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.

8

Fårö - Stora Gasmora

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.

9

Halls fiskeläge

VA-bevakningsområde

Avskilt ensamt läge. Behovet begränsat till sommarmånaderna.

10

Fårö - Mölnor

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.

11

Fårö - Verkegards

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.

12

Fårö - Ödehoburga

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds
gemensamt för Fårö.

13

Bunge Stucks

VA-utbyggnadsområde

Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. I anslutning till verksamhetsområde.

14

Stenkyrkehuk

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

15

Rute Risungs

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Behöver
utredas gemensamt för Valleviken.

16

Lummelunda Burge

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

17

Rute Alvans

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet. Behöver utredas gemensamt för Valleviken.

18

Rute Furliden

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

19

Hellvi Malms

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området.

20

Lummelunda Nyhamn

Enskilt VA-område

Högt behov men avskild lokalisering. Bedöms kunna lösas
enskilt.

21

Lärbro Stora Vägume

VA-utredningsområde

VA-utredning pga. närhet till område 26.

22

Othem Stenstugu

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

23

Hellvi Vivlings

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området.

24

Lummelunda Tjauls

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

25

Othem Busarve

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

26

Lärbro Skärsudden

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Utreds gemensamt för
området.

Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö.
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Många hus med tät bebyggelsestruktur.
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27

Hellvi Stengrinde

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Ligger hos
Länsstyrelsen för bedömning. Utreds gemensamt för området.

28

Hellvi Nystugu

VA-bevakningsområde

Bevakning pga. bebyggelsetryck, närhet till omkringliggande
områden.

29

Väskinde Lilla

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

30

Väskinde Butter

VA-utbyggnadsområde

Problem med enskilda avlopp. I anslutning till verksamhetsområde.

31

Väskinde Roklunds

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

32

Väskinde Väskinds 1

VA-bevakningsområde

I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag.

33

Väskinde Väskinds 2

VA-bevakningsområde

I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag.

34

Visby Snäckgärdet

VA-utbyggnadsområde

Utbyggnadsområde - vatten pga. PFAS. Avlopp frivilligt? Göra
VO?

35

Bro Annex

VA-bevakningsområde

Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur.

36

Väskinde Gällungs

Enskilt VA-område

Lågt behov. Bedöms kunna lösas enskilt.

37

Bro Tors

VA-utredningsområde

Känslig recipient. Inom Visbys vattenskyddsområde. Nära
område 38.

38

Lokrume Stora Hammars

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, känslig recipient. Inom Visbys vattenskyddsområde. Nära område 37.

39

Fole Lilla Ryftes

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

40

Bäl Sudergårde

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

41

Boge Tjälder

VA-utbyggnadsområde

Känslig recipient, högt bebyggelsetryck.

42

Vallstena Allkvie

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

43

Gothem Magnuse

VA-bevakningsområde

Bevakning då problem finns men en samfälld lösning är på gång.

44

Endre

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

45

Follingby Norrbys

VA-bevakningsområde

Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.

46

Västerhejde Gåshagen

VA-bevakningsområde

Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.

47

Follingbo Klinte

VA-bevakningsområde

Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.

48

Follingby Tingstomt

VA-bevakningsområde

Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.

49

Gothem Tummungs

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

50

Gothem Kyrkebjärs

Enskilt VA-område

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

51

Barlingbo Digeråkre

VA-bevakningsområde

Avskilt läge.

52

Barlingbo Lillåkre

VA-bevakningsområde

Avskilt läge men högt behov.

53

Hörsne

VA-utredningsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet.

54

Dalhem Björkhage

VA-bevakningsområde

Tät bebyggelsestruktur.

55

Stenkumla Bertels

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, känslig recipient.

56

Stenkumla Frändarve

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

57

Stenkumla Gardrungs

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

58

Halla Broe

VA-utredningsområde

Känslig recipient. VA-utredning pga. närhet till verksamhetsområde och område 62 (annars bevakningsområde pga. obebyggda
tomter)

59

Eskelhem Bringsarve

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang
med område 63.

60

Björke Tynne

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

61

Anga Baju

Enskilt VA-område

62

Halla Hallegårde

VA-utredningsområde

63

Eskelhem Prästgården

VA-utredningsområde

Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.
Problem med enskilda avlopp. VA-utredning pga. närhet till
område 58.
Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang
med område 59.
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64

Hogrän Gervalds

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

65

Mästerby Hage

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

66

Eskelhem Sigvards

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

67

Västergarn L Mafrids

VA-utredningsområde

68

Vänge Nickarve

VA-utredningsområde

69

Vänge Hägvalds

VA-utredningsområde

70

Katthammarsvik västra

VA-bevakningsområde

Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet.
VA-utredning pga. närhet till område 69 (tät bebyggelse, många
fastigheter)
Problem med enskilda avlopp. VA-utredning tillsammans med
område 68 (tät bebyggelse, många fastigheter)
Relativt avskilt. Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur.

71

Katthammarsvik östra

VA-utbyggnadsområde

Högt bebyggelsetryck. VA-utbyggnad när detaljplan görs.

72

Sanda Stenhuse

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt

73

Östergarn Rodarve

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

74

Klintehamn norr

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

75

Östergarn Falhammars

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

76

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

79

Gammelgran Davide
Gammelgarn Skogby
norra
Gammelgarn Skogby
södra
Gammelgarn Gryngudd

VA-bevakningsområde

I anslutning till VA-förening, behov finns delvis.

80

Ardre Kaupungs

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck.

81

Fröjel Mulde

Enskilt VA-område

Ligger avskilt. Relativt lågt behov.

82

Fröjel Ansarve

VA-bevakningsområde

Bevakning pga. dricksvattenkvantitet och närhet till område 85.

83

Andre Vitvär

VA-utbyggnadsområde

Högt bebyggelsetryck, tät bebyggelsestruktur. I anslutning till
verksamhetsområde.

84

Alskog

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

85

Fröjel Bofride

VA-bevakningsområde

Bevakning pga. bebyggelsetryck och dricksvattenkvantitet.

77
78

86

Fröjel Hallgårds

VA-utbyggnadsområde

Högt bebyggelsetryck. I anslutning till verksamhetsområde.

87

Alskog Ollajvs

Enskilt VA-område

Högt behov. Avskild lokalisering.

88

Lye Smiss

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

89

Levide

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

90

Lau

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

91

När Hallbjänne

VA-bevakningsområde

Högt behov på utsläpp.

92

Burs

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

93

När Hamngården

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

94

När Pilgårds

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

95

Burs Bondarve

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck.

96

Burs Kärne

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

97

När Hemmor

VA-utredningsområde

Känslig recipient, högt bebyggelsetryck.

98

Krakstädar

VA-utredningsområde

Problem med enskilda avlopp.

99

Rone

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

100

Burs Lukse

Enskilt VA-område

Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.

101

Vamlingbo Sigfride

VA-bevakningsområde

Planer på gång, invänta IVL:s studie

102

Vamlingbo Austre

VA-bevakningsområde

Planer på gång, invänta IVL:s studie

103

Hamra Suders

VA-bevakningsområde

Planer på gång, invänta IVL:s studie

104

Skvalpvik

VA-bevakningsområde

Planer på gång, invänta IVL:s studie
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4 Klassning av befintlig
bebyggelse
4.1
Områden som ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
Utvecklingen av VA-försörjningen i den bebyggelse
som ligger inom verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster hanteras i övriga delar av VA-plan för
Region Gotland 2018, främst i Vattenskyddsplan och
DUF-plan. Region Gotland har ansvaret för att det
inom dessa områden finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering
av spillvatten samt i vissa fall även dagvatten.

4.2
Områden med avtalsanslutning till den
allmänna VA-anläggningen
Allmänt VA-område
I allmänt VA-område klassas bebyggelsegrupper som
har en avtalsanslutning med tillgång till vatten från
den allmänna VA-anläggningen och vars spillvatten
tas omhand i den allmänna VA-anläggningen. Dessa
områden ligger inte inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och vid anslutningspunkten till
den allmänna VA-anläggningen övergår ansvaret för
VA-försörjningen från regionen till den enskilde samfälligheten, föreningen eller fastighetsägaren. Hantering av VA-försörjningen i dessa områden hanteras
i huvuddokumentet för VA-plan för Region Gotland
2018.

4.3

Fyra olika planområden

För att möjliggöra tydlig kommunikation till Gotlands
invånare om hur VA-försörjningen ska utvecklas har Gotlands bebyggelse klassats som något av fyra VA-planområden. Klassningen har betydelse för hur regionens olika
enheter ska jobba med VA-frågan i olika geografiska
områden. En schematisk skiss av VA-planområden visas
i Figur 3.

VA-utbyggnadsområde
VA-utbyggnadsområden har idag enskild VA-försörjning men planeras att införlivas i verksamhetsområde
för allmänna vattentjänster. Prioriteringsordningen för
VA-utbyggnaden anges i VA-utbyggnadsplanen.

VA-utredningsområde
I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov
av en förändrad lösning för vattenförsörjning eller
omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort
hur VA försörjningen ska lösas på bästa sätt. Utredning
behöver utföras för att visa vilket behov som finns,
vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen, en bedömning av huruvida Region Gotland har
ett ansvar för VA-försörjning i området samt vad som
är bästa lösningen givet behov och möjlighet.
Det kan handla om områden som är i förändring vad
avser bebyggelsens omfattning eller nyttjandegrad,
exempelvis genom att arbete med en ny detaljplan
pågår, eller områden där behovet allmänt huvudmannaskap för VA-försörjningen inte är tydligt, men en
VA-utbyggnad möjliggör utveckling. Det kan också
handla om områden där det finns indikationer på
att den enskilda försörjningen inte fungerar men där
behovet av VA-utbyggnad inte kan bestämmas utan
mer information.
VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. Då
utredningen är utförd bör beslut fattas om att klassa
området som VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA område. Även områden som
idag har anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning
(föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter) kan
klassas som VA utredningsområde.

VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområden har enskild VA-försörjning
som, utifrån den information regionen har, fungerar
tillfredsställande idag. Området omfattas inte av planer på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. Vid förändringar inom området, till exempel i form av flera nya bygglov, eller om regionen får
ny information som visar att VA-situationen idag inte
fungerar tillfredsställande, kan förutsättningarna för
att fortsätta försörja området genom enskilda VA-anläggningar försämras. Området kan behöva klassas
om till ett VA-utredningsområde eller direkt till ett
VA-utbyggnadsområde. Regionen bör därför till exempel bevaka hur tillkommande bygglov eller förändring
i nyttjande av bebyggelsen kan påverka förutsättningarna för VA-försörjningen.
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område har enskild VA-försörjning som, utifrån den information regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda förutsättningar att
även inom de närmsta decennierna fortsätta försörjas
genom enskilda VA-anläggningar.
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4.4
Glesbebyggelse med enskild VAförsörjning
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning
All den glesa bebyggelse på Gotland, som inte ligger
inom ett VA-planområde och som inte tillhör verksamhetsområde för allmänna vattentjänster eller Allmänt
VA-område har enskild VA-försörjning. Bebyggelsen
klassas som Glesbebyggelse med enskild VA försörjning. Hanteringen av VA-försörjningen i denna
områdesklass hanteras i den delen av VA-plan för Region Gotland 2018 som kallas Plan för enskild VA-försörjning. Fastighetsägare har ansvaret för att det vid
denna bebyggelse finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av
spillvatten.

!
VAutbyggnadsområde

Glesbebyggelse
med enskild
VA-försörjning

Verksamhetsområde

VAbevakningsområde

!

!

?

!

Allmänt
VA-område

!
Enskilt
VA-område

?

Verksamhetsområde

?
?

VAutredningsområde

Figur 3: Schematisk figur över olika VA-planområden samt de klassningar som inte omfattas av VA-utbyggnadsplanen, Allmänt VA-område och
Verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning.
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Bedömning

Påverkansfaktorer

• Behov

• Geografisk placering

• Möjlighet

• Status i allmänna
VA-anläggningen
• Samhällsutveckling

Klassning av VAplanområden
• VA-utbyggnadsområde
• VA-utredningsområde
• VA-bevakningsområde
• Enskilt VA-område

Figur 4: Klassning av VA-planområden grundas på bedömning av behov och möjlighet samt justering utifrån vissa påverkansfaktorer.

4.5

Metod för klassning av VA-planområden

Klassning av VA-planområden görs i grunden genom til�lämpning av en bedömningsmodell som omfattar behov
och möjlighet. Klassningen kan också påverkas av ett
antal så kallade påverkansfaktorer, se Figur 4.
Behov avspeglar hur angeläget det är att ett område får
en förbättrad VA-lösning. Förutsättningarna för tillgång
till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning bedöms
liksom storleken på området och planerad bebyggelseutveckling. Modellen som används för bedömning av
behov beskrivs i kapitel 4.5.1.
Möjlighet avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett
område till allmän VA försörjning genom överföringsledningar till den befintliga allmänna VA anläggningen.
Exempelvis bedöms avståndet till befintligt verksamhetsområde och de anläggningstekniska förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs i kapitel 4.5.2.

Påverkansfaktorer utgörs av aspekter som utöver behov
och möjlighet har betydelse för såväl klassning av VA
planområden som prioriteringsordning och tidplan för
VA utbyggnad. Det kan till exempel vara områdenas geografiska placering i förhållande till varandra eller verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Ett utredningsområde mellan ett VA-utbyggnadsområde och den
allmänna anläggningen kan även det bli ett VA-utbyggnadsområde på grund av sin gynnsamma placering. En
annan påverkansfaktor kan vara att en förändring av
områdets VA-försörjning kan ändra områdets karaktär
(bebyggelseutveckling, utveckling av besöksnäring etc).
Beskrivningen av påverkansfaktorer finns i kapitel 4.5.3.
4.5.1

Bedömning av behov
I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och otillräckliga förutsättningar att
ordna en godkänd avloppsanläggning finns ett behov av
att förändra VA-lösningen. Ju fler fastigheter som finns
inom området desto större är behovet av miljömässiga

Behov

Samhälle

Antal hushåll

Bebyggelsetryck

Miljö

Recipients
känslighet

Hälsa

Utsläpp av
spillvatten

Vattenkvalitet

Figur 5: Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med ett par underkriterier.
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Tillgång till
vatten

skäl såväl som hälsomässiga. Områden som kommer
att utökas, antingen genom ett stort bygglovstryck
eller genom kommunala planer, är viktiga att fånga upp
innan problem uppstår. Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med
underkriterier enligt Figur 5. Modellen som används för
bedömning av behov inom VA-planområden med befintlig bebyggelse beskrivs i bilaga 1.
4.5.2

Bedömning av möjlighet

Bedömningen av möjlighet grundas på de övergripande
faktorer som gör en VA utbyggnad mer eller mindre kostsam. Här bedöms faktorer som är kopplade till VA-utbyggnad genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen via överföringsledningar.
När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, och möjligheten därför är låg, krävs dyrare tekniska lösningar vilket kan ge en hög kostnad, speciellt
om få abonnenter ska anslutas och täckningsgraden är
låg. Bedömningsfaktorerna ska spegla risken för höga
kostnader. Låg möjlighet kan också bero på att ledningssträckan mellan VA planområdet och verksamhetsområdet omfattas av områdesskydd av olika slag som behöver
beaktas vid ledningsförläggning.
Syftet med bedömning av möjlighet är inte att ta fram
en kostnad för VA-utbyggnad till respektive område. Syftet är att visa var möjligheten för VA utbyggnad är hög
(vanligtvis förknippat med lägre kostnader) och var är
möjligheten är låg (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad). I de fall möjligheten är låg kan
det vara en bättre lösning att förbättra VA-situationen i
området på annat sätt än anslutning till den allmänna
VA-anläggningen vid överföringsledning. Bedömningen
av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd,

bebyggelsestruktur (med ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde enligt
Figur 6. Modellen som används för bedömning av möjlighet inom VA-planområden med befintlig bebyggelse
beskrivs i bilaga 1.
4.5.3

Påverkansfaktorer
Följande påverkansfaktorer har beaktats vid klassning av
VA-planområden:

Geografisk placering: VA-planområden som ligger geo-

grafiskt nära varandra kan påverka varandras klassning.
Om stråk av VA-utbyggnadsområden uppstår kan även
VA-utredningsområden i närheten av dessa klassas som
VA utbyggnadsområden. På samma sätt kan Enskilda
VA-områden eller VA bevakningsområden som ligger
i närheten av VA-utredningsområden omfattas av den
utredning som görs. Syftet är att skapa samordningsvinster och att se lösningarna i ett större perspektiv än
för det separata VA-planområden som ska hanteras.
VA-planområden i närheten av verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster kan klassas som VA-utbyggnadsområde på grund av sitt geografiska läge. Områden som
ligger långt ifrån andra VA-planområden kan klassas som
VA-utredningsområde även om behovet är stort. Syftet är
då att undersöka vilken lösning som är den bästa för att
skapa en tillfredsställande VA försörjning inom området.

Status i allmänna VA-anläggningen: Inom vissa delar av

Gotland finns utmaningar att tillgodose allmänna vattentjänster med de anläggningar som finns idag. Kartläggning av status i den allmänna VA-anläggningen har pågått
parallellt med framtagandet av VA-utbyggnadsplanen.
Tillgänglig kapacitet i vatten- och avloppsreningsverk
presenteras i DUF-planen. Tidplanen för VA-utbyggnad
beror på hur snabbt förutsättningar kan skapas för att

Möjlighet

Avstånd till/från
befintligt nät

Bebyggelsestruktur

Avstånd
mellan
tomter

Anläggningstekniska
förutsättningar

Skyddsvärde

Storlek på
tomter

Figur 6: Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med ett par underkriterier), anläggningstekniska
förutsättningar och skyddsvärde.
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ansluta områdena till den allmänna VA-anläggningen
men klassningen påverkas inte.

De befintliga bebyggelseområden som identifierats som
VA-planområden och deras klassning, presenteras i Figur
8. Här visas också Verksamhetsområden för allmänna vattentjänster och områden som utgör Allmänt VA-område.
Fördelningen av antal områden mellan de olika typerna
av VA-planområden visas i tabell Tabell 1. I Figur 7 visas
resultatet av bedömning av behov och möjlighet i de 104
VA-planområdena. Vid klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren.

Samhällsutveckling: VA-planområden som utifrån behov
och möjlighet klassas som VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område kan påverkas i
klassningen av de möjligheter som en VA-utbyggnad kan
medföra för områdets utveckling. I det fall utvecklingen
redan är planerad beaktas detta i bedömningen av behov
varför påverkansfaktorn inte blir aktuell. Klassningen kan
också påverkas med hänsyn till att en VA-utbyggnad eller
en ny enskild försörjning som tar ett större grepp kring
försörjningen inom området medför att bebyggelsen
kan utvecklas i en riktning som inte är önskvärd för området med hänsyn till andra aspekter än VA-försörjningen.
Sådana aspekter kan till exempel vara skyddsvärda naturoch kulturvärden, tillgång till samhällsservice etc.

Tabell 1: Resultat av klassningen av Gotlands 104 VA-planområden

VA-planområde

Antal

VA-utbyggnadsområde

9

VA-utredningsområde

31

VA-bevakningsområde

27

Enskilt VA-område

37

4.6
Resultat av klassning av
VA-planområden

10
86

9

63
59
58

89
84

8

74
66

7

85 35
33
88

72
100
36
31

6

Möjlighet

92

42

54
47

60
25

29

5

68
39

4
96

3

64

94

44

65

56
99

90

82

30

52

46

45
61

22

87
80

103
101

102

15
95

17
1

98

73

3

14

28

2

11

55

76

75

97

9
18
26
104

10
69

8

53

40

4

78
50

77
21

12

27

6

81

62

49

79
23

38

93

57

2

67

91
5

41

19

83
71
43
7

32
51
37
70
48

13

16

20

24

1
0

0

1

Enskilt VA-område

2

3

4

VA-bevakningsområde

5

6

Behov
VA-utredningsområde

7

8

9

10

VA-utbyggnadsområde

Figur 7: Sammanställning av resultat från bedömningen av behov och möjlighet för Gotlands 104 VA-planområden. Vid klassningen har också
påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren.
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5 Bedömning av
VA-utbyggnad till
exploateringsområden
med planerad bebyggelse
5.1
Identifiering av exploateringsområden
med planerad bebyggelse
I områden som omfattas av planer för exploatering, främst
detaljplaner kan det finnas behov av att lösa VA-försörjningen genom att området ingår i verksamhetsområde
för allmänna vattentjänster. I vissa områden är det möjligt, och kanske en bättre lösning, att ordna en VA-försörjningen genom en enskild VA-anläggning. De exploateringsområden som kan ha behov av att ingå i verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster har identifierats av
Region Gotland. Befintliga och pågående detaljplaner,
planprogram och fördjupade översiktsplaner (FÖP) har
analyserats och de områden där bebyggelseutveckling
är mest angelägen ingår i VA-utbyggnadsplanens underlag. Sammanlagt omfattar VA-utbyggnadsplanen 108
planerade områden. Dessa benämns inte VA-planområden utan exploateringsområden med planerad bebyggelse och redovisas i en sammanfattande tabell och karta
i figur 8 tillsammans med den bedömning som gjorts av
hur angeläget det är att möjliggöra VA-försörjningen i
området genom utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Bedömningen beskrivs i kapitel 5.2 Utöver de
bedömda områdena visas i kartan även vissa exploateringsområden som ligger inom nuvarande verksamhetsområde.

5.2
Metod för bedömning av
exploateringsområden med planerad
bebyggelse
Områden som omfattas av planer för exploatering,
främst detaljplaner, kan inte bedömas på samma sätt
som befintliga områden. Idag föreligger ingen risk för
människors hälsa eller miljö eftersom bebyggelsen inte
finns än. Det faktiska behovet av VA-försörjning uppstår
när fastigheterna har blivit bebyggda och ska tas i bruk.
Tiden från det att en detaljplan är framtagen till att området är fullt bebyggt är i vissa fall osäker och kan förändras
över tid. Det är inte möjligt att idag tidsätta VA-utbyggnad till alla områden som omfattas av detaljplaner som
är pågående och inte politiskt beslutade. VA-utbyggnad
till dessa områden styr inte prioriteringsordning eller tidplan för åtgärder som beskrivs i VA-utbyggnadsplanen.

• Antalet fastigheter som planeras inom området
• Prioritering av detaljplanens genomförande 		
eller färdigställande.
Möjligheten för VA-utbyggnad har inte bedömts för
områden med planerad bebyggelse. Frågan hanteras i
samband med detaljplanearbetet och senare vid exploatering av områdena. Områden som omfattas av planer för
exploatering och som geografiskt är placerade i närheten
av VA-planområden med befintlig bebyggelse beaktas
vid utredningar om hur VA-situationen bör lösas långsiktigt i syfte att skapa samordningsvinster. Även vid VA-utbyggnad till områden med befintlig bebyggelse beaktas
närliggande områden med planerad bebyggelse.

5.3
Resultat av bedömning av
exploateringsområden med planerad
bebyggelse
Resultatet av bedömningen visar en övergripande prioritering av exploateringsområdena. Områden med hög
prioritet kommer att genomföras inom snar framtid eller
är av en sådan omfattning att det är viktigt att så snart
som möjligt utreda om VA försörjningen ska lösas om
genom allmän eller enskild försörjning samt ta beslut om
detta. Områden med låg prioritet behöver också utredas,
men angelägenheten för dessa områden är inte lika stor.
De bedömda exploateringsområdenas prioritet visas
övergripande i tabell 2 och i närmare detalj i tabell 3
och karta i figur 8.
Tabell 2 Prioriteringsklass för exploateringsområden som anger hur angeläget det är att utreda hur VA försörjningen ska se ut i området.

Prioritet

Antal

Plan inom allmänt verksamhetsområde

8

Låg prioritet

65

Medelhög prioritet

15

Hög prioritet

20

Vilka områden med planer för exploatering som hanteras i VA-utbyggnadsplanen framgår av VA-utbyggnadsplanens åtgärder, se kapitel 6. Övriga områden påverkas
av VA-utbyggnad till befintliga områden och hanteras i
ordinarie planprocess.

Prioriteringen av hur angeläget det är att besluta hur
VA-försörjningen ska lösas i exploateringsområdet baseras på två kriterier. Modell för bedömning beskrivs i
bilaga 4.
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Figur 8: Karta med Gotlands exploateringsområden.
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Tabell 3: Gotlands exploateringsområden.

Nr.

Namn

p1

Bunge Kronhagen 3:61 och
3:57

p2

Hangvar Ire 1:188 (Vill ha
enskilt)

p3

Stenkyrka Austergårds

Nr.

Namn

Låg prioritet

p30

FÖP Burgsvik område VIII
camping

Låg prioritet

Medelhög
prioritet

p31

FÖP Burgsvik område IX
verksamhet

Låg prioritet

Låg prioritet

p32

FÖP Burgsvik område XI

Låg prioritet

Medelhög
prioritet

p33

FÖP Burgsvik område XII

Låg prioritet

p34

FÖP Storsudret område 1

Låg prioritet

p35

FÖP Storsudret område 2

Låg prioritet

p36

FÖP Storsudret område 3

Plan inom
befintligt VO

p37

FÖP Storsudret komplettering
norra

Låg prioritet

p38

Visby kv Brodösen

p39

Visby kv Ljuset och lyktan

Hög prioritet

p40

Visby Leva 1:9 (verksamheter)

Hög prioritet

p41

Visby Visborg 1:16 m.fl.

Hög prioritet

p42

Visborg Strukturplan etapp 2
Visborg Strukturplan
(komplettering inom
verksamhetsområde)

Hög prioritet

Väskinde Butter 6:22
(turismområde)
Othem Österby 1:229
(Cementa, vattenkrävande
industri)
Othem Strandridaregården 1
(tidigare kontor)

Hög prioritet

p7

Gothem Kyrkebinge 1:55
(idag planerat enskilt)

Hög prioritet

p8

Östergarn Hallvide 1:10
(avvaktar antagande)

Hög prioritet

p9

Ardre Kaupungs 1:55 och 6:1

p10

Hamra Storms 2:4 (enskilt
men önskar kommunalt)

Hög prioritet

p11

Fide Anderse 1:10 m.fl.
(turismområde)

Låg prioritet

p12

Näs Drakarve 1:129
(turismområde)

Låg prioritet

p13

Silte Kvarnåkershamn 2:1

p14

Sanda Runne 1:26

p15

Västergarn Ammor 1:42

Låg prioritet

p16

Tofta Krokstäde 1:38

Låg prioritet

p17

Tofta Krokstäde 1:51

Låg prioritet

p18

Tofta Sallmunds 4:1
(turismområde och bostäder)

Hög prioritet

p19

Tofta Kroks 2:1

Låg prioritet

p20

Tofta Bjärs 3:11

Låg prioritet

p21

Tofta Solbacka 1:1

Låg prioritet

p22

Eskelhem Prästgården 1:30

p23

FÖP Burgsvik område I

Låg prioritet

p24

FÖP Burgsvik område II

Låg prioritet

p25

FÖP Burgsvik område III

Låg prioritet

p26

FÖP Burgsvik område IV

Låg prioritet

p27

Västerhejde 1:6

Låg prioritet

p28

FÖP Burgsvik område VI

Låg prioritet

p29

FÖP Burgsvik område VII
verksamhet

Låg prioritet

p4
p5
p6

Prioritet för
att se över VAlösning

Prioritet för
att se över VAlösning

Låg prioritet

Medelhög
prioritet

p43

Medelhög
prioritet

Hög prioritet

p44

Visby Dovhjorten

Plan inom
befintligt VO

Medelhög
prioritet

p45

Visby Ordboken

Medelhög
prioritet

Medelhög
prioritet

p46

Visby Pipdånen 5 och 6

Medelhög
prioritet

p47

Visby Järnvägen 5–8

p48

Visby Järnvägen 4

p49

Visby Järnvägen 2,3 m.fl.

p50

Visby Asken 2 hotell

p51

Visby Björnen 1 och 2

Plan inom
befintligt VO

p52

Visby Tärnan

Låg prioritet

p53

Visby Trasten 5

Medelhög
prioritet

p54

Visby Russet 2

Låg prioritet

p55

Visby Melonen 4

Låg prioritet

p56

Visby telefonen 4
(verksamheter)

Medelhög
prioritet

p57

Visby Torslunden Program

Låg prioritet

p58

Visby Bergbetningen

Låg prioritet

p59

Visby Snäckgärdet 1:28
(turismområde)

Medelhög
prioritet

Hög prioritet
Medelhög
prioritet
Hög prioritet
Medelhög
prioritet

Medelhög
prioritet
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Nr.

Namn

p60

Visby Fänriken (vårdbostäder)

p61

Lokrume Nyplings 1:8

p62
p63

Visby Sotaren (ny verksamhet
75 000 kvm)
Gluggutredning (Visby)
område 3

Prioritet för
att se över VAlösning
Plan inom
befintligt VO
Medelhög
prioritet
Hög prioritet
Plan inom
befintligt VO

Gluggutredning (Visby)
område 6

Låg prioritet

p65

Gluggutredning (Visby)
område 9

Låg prioritet

p66

Gluggutredning (Visby)
område 11

Låg prioritet

p67

Gluggutredning (Visby)
område 15

Låg prioritet

p68

Gluggutredning (Visby)
område 16

Låg prioritet

p69

Gluggutredning (Visby)
område 17

Hög prioritet

p70

Gluggutredning (Visby)
område 25

Låg prioritet

p71

FÖP Visby område 1
(industrimark)

Låg prioritet

p72

FÖP Visby område 2 (kontor/
industri)

Låg prioritet

p73

FÖP Visby område 3

p74

p64

Prioritet för
att se över VAlösning

Nr.

Namn

p88

Program Västergarnsområdet
område 1

Låg prioritet

p89

Program Västergarnsområdet
område 2

Låg prioritet

p90

Program Västergarnsområdet
område 3

Låg prioritet

p91

Program Eksta Fröjel område
1

Låg prioritet

p92
p93
p94

Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 3
Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 4
Program Hall-Hangvar
(Kappelshamnsvikens västra
sida), område 5

Hög prioritet
Låg prioritet
Låg prioritet

p95

Program Lickershamn

Låg prioritet

p96

Program Ireviken

Hög prioritet

p97

Program Rute st Valle

Låg prioritet

p98

FÖP Katthammarsvik område
I

Låg prioritet

p99

FÖP Katthammarsvik område
II

Låg prioritet

p100

FÖP Katthammarsvik område
III

Låg prioritet

Låg prioritet

p101

FÖP Katthammarsvik område
IV

Låg prioritet

FÖP Visby område 4 (handel
bostäder)

Plan inom
befintligt VO

p102

FÖP Fårösund område 1

Låg prioritet

FÖP Fårösund område 2

Låg prioritet

FÖP Visby område 5

Plan inom
befintligt VO

p103

p75

p104

FÖP Dalhem område A

Låg prioritet

p76

Program Klintehamn
Program HamnenKopparsvik-Holmen
(verksamheter)
Program Östercentrum
(bostäder centrumändamål)

Hög prioritet

p105

FÖP Dalhem område B

Låg prioritet

p106

FÖP Dalhem område C

Låg prioritet

p107

FÖP Dalhem område D

Låg prioritet

p108

FÖP Ronehamn område A & B

Låg prioritet

p109

FÖP Fårö, område 1

Hög prioritet

p77
p78

Hög prioritet
Plan inom
befintligt VO

p79

Program Västerhejdeområdet

Hög prioritet

p80

Program Tofta område 1

Hög prioritet

p110

Planprogram Fårö (FÖP Fårö,
område 10)

Hög prioritet

p81

Program Tofta område 2

Låg prioritet

p111

FÖP Fårö område 2

Hög prioritet

p82

Program Tofta område 3

Låg prioritet

p83

Program Tofta område 4

Låg prioritet

p112

Program Fårö Dämba 1:45
Klintsbrovik

Hög prioritet

p84

Program Tofta område 5

Låg prioritet

p85

Program Tofta område 6

Låg prioritet

p113

Kyrkviken (LIS-område, del av
FÖP Fårö)

Hög prioritet

p86

Program Tofta område 7

Låg prioritet

p87

Program Tofta område 8

Låg prioritet

p114

Planprogram, del av
Sudersandsområdet (del av
FÖP Fårö)

Hög prioritet
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6 Åtgärder för VAutbyggnad i linje med
strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För
att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och
bidra till att visionen uppnås behöver åtgärder utföras.
I den del av VA-planen som benämns Plan för enskild
VA-försörjning för Region Gotland hanteras åtgärder
inom VA bevakningsområden och Enskilt VA-område. I
dessa områden är bebyggelsen relativt tät. VA-försörjningen är enskild och förutses även fortsättningsvis vara
det.
Övergripande åtgärder visas i en sammanställning med
föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en relevant
uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12

år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Åtgärder som handlar om att ansluta VA-utbyggnadsområden till den allmänna VA-anläggningen förutsätter att
det finns kapacitet att ansluta fler abonnenter. Där åtgärder krävs för att förbättra den allmänna VA-anläggningen
innan fler anslutningar är möjliga föreslås VA-utbyggnad
ske först efter åtgärder har vidtagits i vattentäkter, vattenverk och/eller avloppsreningsanläggningar.
VA-utbyggnad till områden med kommande detaljplaner, där allmän VA-försörjning bedöms bli aktuellt, är i
grunden lägre prioriterat än att säkerställa VA-försörjning
i befintlig bebyggelse. Det är fördelaktigt både utifrån ett
ekonomiskt och tekniskt perspektiv att samordna VA-utbyggnad inom ett geografiskt område. På flera platser
föreslås därför att VA-utbyggnad i detaljplaneområden
sker parallellt med utbyggnad till VA-planområden. I
vilken ordning de specifika områdena i ett VA-utbyggnadsstråk ansluts till allmän VA-försörjning påverkas av
ledningstekniska förutsättningar och av hur angeläget
en anslutning är.
Om ytterligare områden ska anslutas den allmänna
VA-anläggningen kan det påverka beslut om hur vattentäkter, vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk
ska utvecklas. Av denna anledning prioriteras klargörande kring VA-utredningsområden som ligger i anslut-

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 9: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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ning till VA-anläggningar där beslut behöver fattas om
hur den allmänna VA-anläggningen ska utvecklas. Ju mer
angeläget ett beslut är, och ju större påverkan ytterligare
anslutningar kan ha för beslutet, desto tidigare behöver
åtgärd göras för att klargöra om VA-utredningsområdet
ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen eller även
fortsättningsvis utvecklas med enskild VA-försörjning.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in

i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 9.
En övergripande beskrivning av hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bedöms bidra till en utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 följer tabell 4 för respektive strategi.
Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

Tabell 4: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bidrar till
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Tydliggörande av i vilken form VA-försörjningen ska utvecklas i områden som idag har enskild VA-försörjning är fokus i VA-utbyggnadsplanens alla åtgärder. Det hjälper såväl Region Gotland som den enskilde
fastighetsägaren att förstå vilka förväntningar som är rimliga och var
ansvaret ligger för att utveckla VA-försörjningen.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Klargörande av hur VA-försörjningen ska utvecklas i områden som
idag har enskild VA-försörjning visar var Region Gotland har ett
ansvar att säkerställa en robust försörjning av dricksvatten och var
detta ansvar även fortsatt ligger på den enskilde fastighetsägaren.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Åtgärderna i VA-utbyggnadsplanen beaktar inte hanteringen av dagvatten i områden med enskild VA-försörjning. Vid anslutning av nya
områden till den allmänna VA-anläggningen görs en utredning om
även dagvattenhanteringen ska omfattas av den allmänna VA-anläggningen.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Vid utredning av hur VA-försörjningen ska lösas i områden där det
kan finnas behov av en utveckling beaktas både anslutning till den
allmänna VA-anläggningen och utveckling genom en annan form av
enskild VA-anläggning, till exempel gemensamhetsanläggning. Oavsett i vilken form VA-försörjningen ska utvecklas är kretsloppsanpassning och den naturliga vattenbalanser frågor som ska belysas.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

En stor del av åtgärderna handlar om att göra utredningar för att
skapa ett välgrundat beslutsunderlag om vad som är den mest lämpliga utvecklingen av VA-försörjningen i områden som idag har enskild
VA-försörjning. Det handlar här om att beakta VA-kollektivets ekonomiska intresse och ansvar, den enskildes behov liksom naturens förutsättningar.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

VA-utbyggnadsplanens indelning i olika typer av VA planområden
och fortsatt arbete för att klargöra förutsättningarna i de områden
som benämns VA utredningsområden är en grundförutsättning för
att kunna ha en tydlig och sammanhållen kommunikation både
intern och externt. Det skapar en tydlighet i vilka förväntningar den
enskilde fastighetsägaren kan ha på sin VA-försörjning.
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I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

6.1 Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 5 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i VA-utbyggnadsplan
för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också
en uppskattning av antal tjänster som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns
en del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster
behöver tillkomma.

Tabell 5: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.

VA-utbyggnadsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029
850

46350

32050

20300

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

150
5

8

6

0

0,2
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VA-utbyggnadsplan: Åtgärder

VUP

1

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till följande VA-planområden på Fårö: 4. Suderhagen/Ekeviken, 6. Sudersand 2. Utredning av VA-försörjningen på Fårö område 1–8 & 10–12 kan medföra
VA-utbyggnad i ett större stråk än område 4 och 6.

VUP

2

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 13. Fårösund samt områden för planerad
exploatering: p1. Bunge Kronhagen 3:61 och 3:57, p102. FÖP Fårösund, område 1 och p103. FÖP
Fårösund område 2.

VUP

3

VUP

4

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 34. Visby Snäckgärdet samt områden för
planerad exploatering: p58. Visby Bergbetningen.

VUP

5

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 41 Åminne samt område för planerad exploatering p7. Gothem Kyrkbinge 1:55, Åminne camping.

VUP

6

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 71. Katthammarsvik östra samt områden
för planerad exploatering p8. Östergarn Hallvide 1:10 och p101. FÖP Katthammarsvik område IV

VUP

7

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 83. Ljugarn samt område för planerad
exploatering p9. Ardre Kaupungs 1:55 och 6:1.

VUP

8

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 86. Sandhamn samt område för planerad
exploatering p91. Planprogram Eksta-Fröjelkusten område 1.

VUP

9

Beslut om verksamhetsområde för respektive VA-utbyggnadsområde.

VUP

10

VUP

11

VUP

12

Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 30. Väskinde Butter.

Samlad utredning av hur VA-försörjningen på Fårö ska tillgodoses och utvecklas. Närliggande
VA-planområden 4 och 6 är VA-utbyggnadsområden vilket beaktas vid utredningen. Omfattar
VA-planområdena 1. Bohakasandet, 2. Skär, 3. Fifang, 5. Sudersand 1, 7. Vinor, 8. Stora Gasmora, 10.
Mölnor, 11. Verkegards och 12. Ödehoburga.
Samlad utredning av hur VA-försörjningen mellan Fårösund och Slite ska tillgodoses och utvecklas.
Omfattar VA-planområdena (15. Rute Risungs,17. Rute Alvans, 19. Hellvi Malms, 23. Hellvi Vivlings,
26. Lärbo Skärsudden och 27. Hide samt område för planerad exploatering p97. Planprogram Rute
stora Valle.
Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Visby ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar
VA-planområdena 37. Bro Tors, 38. Lokrume Stora Hammars samt område för planerad exploatering
p61. Lokrume Nyplings 1:8.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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VA-utbyggnadsplan: Åtgärder
Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 53. Hörsne ska tillgodoses och utvecklas.

VUP

13

VUP

14

Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 55. Stenkumla Bertels ska tillgodoses och utvecklas.

VUP

15

Samlad utredning av hur VA-försörjningen sydost om Roma ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar
VA-planområdena 58. Halla Broe, 62. Halla Hallegårde, 68. Vänge Nickarve och 69. Vänge Hägvalds

VUP

16

VUP

17

VUP

18

Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Tofta ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar
VA-planområdena (59. Eskelhem Bringsarve, 63. Eskelhem Prästgården & 67. Västergarn lilla Mafrids
samt områden för planerad exploatering p22. Eskelhem Prästgården 1:30. Utmed kusten vid Tofta
finns ett stort antal ytterligare planområden, p14-p21 och p80-p90, som också behöver beaktas vid
utredning i området (namn på dessa planer framgår av figur 8)
Utredning av hur VA-försörjningen i VA planområde 80. Ardre Kaupungs ska tillgodoses och utvecklas. Eventuellt kan område för planerad exploatering (p9) inkluderas i samma utredning.
Samlad utredning av hur VA-försörjningen vid Hörte ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar
VA-planområdena 95. Burs Bondarve, 97. När Hemmor samt 98. Krakstädar
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Plan för en hållbar VA-försörjning på Gotland
Att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av
dricksvatten till Gotlands invånare, verksamhetsutövare och besökare är en grundförutsättning för samhället.
Att kunna ta hand om spillvatten och dagvatten på ett
ändamålsenligt sätt är nödvändigt för att säkerställa
välbefinnande både hos människor och miljö. Med ett
förändrat klimat och en planerad exploatering av bebyggelsen på Gotland påverkas förutsättningarna att
förse invånarna med dricksvatten och att omhänderta
spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt.
Möjligheten att försörja nuvarande och tillkommande
invånare och besökare med vatten har under de senaste
åren varit en utmaning på stora delar av Gotland. Bristen
på vatten är idag en begränsande faktor för exploatering
och utveckling av bebyggda områden. Flera av anläggningarna som används för försörjning av dricksvatten
och hantering av spillvatten byggdes för flera decennier
sedan har inte längre tillräcklig kapacitet för nuvarande
eller kommande behov. I vissa av de äldre anläggningarna
krävs omfattande åtgärder för att dagens krav på dricksvattenkvalitet och rening av spillvatten ska uppfyllas. På
en del platser där privatpersoner idag har ansvar för försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten finns inte tillräckliga förutsättningar för att tillgodose människornas behov och samtidigt värna om miljön.
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas med ett gemensamt namn för VA‑försörjning, vilket innebär försörjning av vatten och avlopp. Arbetet med VA-försörjning
på Gotland har ett tydligt mål, vilket finns formulerat som
”Vision för Gotlands VA-försörjning 2030” som antogs av

Regionfullmäktige i december 2017:

År 2030 är dricksvatten, spillvatten och
dagvatten hållbara samhällsfunktioner på
Gotland. Naturens gränser för tillgång på
sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl
växter, djur och människor utgör grunden.
Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska
intressen.
De lösningar som krävs för att nå visionen är komplexa
och samarbete är en nödvändighet. Region Gotland tar
därför helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker
stegvis. Detta dokument är en VA‑plan för Region Gotland
som tillsammans med underliggande delplaner skapar
en samlad VA-plan. Tidigare har en Nulägesbeskrivning
sammanställts och en VA‑strategi antagits av Regionfullmäktige, se figuren nedan.
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella
för att de ska vara ett användbart underlag i regionens
arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom VA-planens åtgärder genomförs skapas ett nytt
nuläge som blir utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av VA-planens åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering
sker årligen. Ansvaret för VA‑planen ligger hos Tekniska
förvaltningen, därtill berörs flera andra förvaltningar av
innehållet.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin, gå från nuläget till
ett önskat läge (målbild/
vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.
Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1

En samlad VA-plan för utvecklingen av Gotlands
VA-försörjning

Somrar med vattenbrist, åldrande tekniska anläggningar,
enskilda brunnar och avloppsanläggningar som inte ger
en tillfredsställande situation och planer för fortsatt utveckling av bebyggelsen är några av de förutsättningar
som behöver hanteras på Gotland. Inom Region Gotlands
organisation berörs många olika förvaltningar av arbetet
att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten och ett ändamålsenligt omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Bland allmänheten berörs alla som
har en egen vattenbrunn eller egen anläggning för rening av spillvatten eller omhändertagande av dagvatten.

om frågan utan även att blicken lyfts från detaljerna till
ett helikopterperspektiv, vars viktigaste syfte är att uppnå en övergripande balans. VA-planen handlar därför
om att skapa balans. Balans mellan vad som är önskvärt
och vad som är möjligt med hänsyn till människor, miljö och ekonomi, om balans mellan att utveckla VA‑försörjningen som enskilda lösningar eller att skapa nya
verksamhetsområden. Det handlar också om att uppnå
en balans mellan åtgärder av akut karaktär och åtgärder
som på sikt säkerställer och utvecklar VA‑försörjningen.
VA-planen handlar också om att skapa tydlighet. Tydlighet i hur VA-försörjningen ska utvecklas på Gotland, både
i områden som har allmän VA-försörjning och överallt där
VA‑försörjningen idag sker genom enskilda anläggningar. Tydligheten består också i vad som ska göras för att
utveckla VA-försörjningen, hur angeläget det är att förbättra förutsättningarna på olika delar av Gotland och var
ansvaret ligger för arbetet.

Det delade ansvarsförhållandet som råder för VA-försörjningen och de geografiskt ojämna förutsättningarna
som finns för att ordna en hälso- och miljömässigt godtagbar VA-försörjning kräver inte bara ett helhetsgrepp

För den VA-försörjning där teknikförvaltningen i Region
Gotland har ansvaret för VA‑försörjningen har mycket
arbetet ägnats de senaste åren på att utveckla förutsättningarna på södra Gotland. VA-planen har därför ett stör-

Ökad detaljeringsgrad

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas med ett
gemensamt namn för VA‑försörjning, vilket innebär försörjning av vatten och avlopp. De åtgärder som görs och
som behövs även framåt är dels av akut karaktär för att
snabbt avhjälpa ett problem eller på kort tid möjliggöra
en utveckling, dels av mer långsiktig karaktär för att på
sikt säkerställa en trygg och säker VA-försörjning.

VA-plan (och dess delplaner)
Helhetsgrepp om utvecklingen av allmän och enskild VA-försörjning och de aspekter som påverkar förutsättningarna som
berör stora delar av Region Gotland. Ger inriktning för mer
detaljerad planering.

Verksamhetsplan inom förvaltningar och enheter
Respektive förvaltnings/enhets sammanställning av projekt
som behöver utföras inom den egna verksamheten för att
möjliggöra den övergripande utvecklingen av VA-försörjningen.

”Akutplan” inom förvaltningar och enheter
Frågor som behöver lösas i ett akut perspektiv för att avhjälpa
ett nödläge eller på kort tid möjliggöra en utveckling (dyker
upp efter hand och påverkar genomförandet av verksamhetsplanen)

Figur 1: VA-planens övergripande planeringsnivå skiljer sig från den detaljnivå som uppnås både i verksamhetens kortsiktiga planering liksom i den akutplanering som ofrånkomligen uppstår emellanåt.
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re fokus på vad som behöver göras för att utveckla försörjningen av dricksvatten och hantering av spillvatten
kring Visby och på norra Gotland. I helhetsgreppet finns
ändå södra Gotland med, för att alla delar i den allmänna
VA-försörjningen ska finnas samlad för en långsiktigt hållbar utveckling. De delar av VA-planen som rör hantering
av dagvatten berör bebyggd miljö över hela Gotland.

åtgärder för normalt drift av den allmänna VA-verksamheten, om myndighetsarbetet kopplat till enskild VA-försörjning liksom den löpande dialog som sker mellan olika
förvaltningar i Region Gotland och med verksamhetsutövare, allmänhet och berörda myndigheter. Ytterligare en
detaljeringsnivå handlar om sådant arbete som görs i ett
akut skede, se figur 1.

VA-planens fokus i den enskilda VA-försörjningen handlar om att identifiera områden där det kan finnas behov
av att lösa dricksvattenförsörjning eller spillvattenhantering på ett annat sätt än idag och vad som är den fortsatta utvecklingen i dessa områden. Samtidigt visar VA-planen vad som är viktigt i det fortsatta arbetet överallt där
VA-försörjningen är enskild.

1.1

I VA-planens helhetsgrepp ryms även aspekter som inte
uppenbart ingår i den enskilda eller allmänna VA-försörjningen men som utgör så tydliga beröringspunkter att
de påverkar förutsättningarna för den framtida VA-försörjningen. Till dessa aspekter hör tillgången på brandoch släckvatten, initiativ för innovation och hantering
av dagvatten både inom och utanför det som är Region
Gotlands ansvarsområde.
Att knyta samman hela VA-försörjningen i ett sammanhang som i VA-planen innebär att detaljer, som utgör fokus i det mesta arbetet till vardags, hänvisas till planering
som sker i respektive förvaltning, eller respektive enhet,
och som har en tidshorisont från någon vecka framåt upp
till ett par år. Sådana detaljer handlar till exempel om

Delar av en samlad VA-plan

För att skapa tydlighet i det helhetsgrepp som tas i VA-planen presenteras sju delplaner. Varje delplan har fokus på
en av VA-planeringens viktiga aspekter, se figur 2.
Dagvattenstrategi och Kretsloppsstrategi som arbetats fram av Region Gotland parallellt med arbetet med
VA-planen, införlivas till största möjliga del i VA-planens
relevanta delplaner. Ställningstaganden från Dagvattenstrategin är inarbetad i Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030. Vid kommande aktualitetsförklaring
av Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
kan även lämpliga ställningstaganden från Kretsloppsstrategin arbetas in.
Nedan följer en kort läsanvisning till innehållet i respektive delplan. Senare i detta dokument, som utgör VA‑planens huvuddokument, vävs förutsättningarna från respektive delplan samman för att skapa en övergripande
bild av utvecklingen av VA-försörjningen och vad som är
fokus i fortsatt arbete.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 2: I VA-planen presenteras sju delplaner som har olika fokus. Tillsammans med VA-planens huvuddokument skapar delplanerna Plan för
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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VA-utbyggnadsplan (VUP)
I VA‑utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår
i verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få
ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av spillvatten i ett större sammanhang. Respektive
område har klassats utifrån tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen beaktar också
samhällets utveckling och möjligheten att införliva området i verksamhetsområde
för allmän VA-försörjning. Både befintlig och planerad bebyggelse beaktas i VA-utbyggnadsplanen.

Vattenskyddsplan (VSP)
Vattenskyddsplanen tar ett samplat grepp om hur Region Gotland ska arbeta för
att säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt och kvalitativt. Planen går igenom generella risker för Gotlands vattentäkter, inklusive klimatförändringar, och olika sorters riskhanteringsåtgärder för att säkra vattentillgången
i täkterna.
En sammanställning görs också över samtliga allmänna vattentäkter, begränsande
faktorer, risker, och åtgärdsbehov för respektive täkt.

Plan för enskild VA-försörjning (PEF)
Plan för enskild VA-försörjning hanterar de delar av VA-försörjningen på
Gotland som inte Region Gotland ansvara för. Detta inkluderar enskilda vattentäkter
(stora och små) och enskilda avlopp, men även gemensamhetsanläggningar, avtalsanslutningar (VA-föreningar).
Planen sammanställer de rutiner som finns idag för den enskilda VA-försörjningen
men identifierar också flera åtgärder framåt för att förbättra statusen i anläggningarna och minska påverkan mellan olika anläggningar.

Drift-, underhåll-, och förnyelseplan (DUFP)
I Drift-, underhåll och förnyelseplanen presenteras en sammanställning av
statusen på dagens allmänna VA-anläggning. Samtliga vattenverk, avloppsreningsverk, avloppsanläggningar och ledningar har sammanställts och ger en bild
av kapacitet idag och framåt, samt behov av åtgärder. Pågående eller
planerade projekt för respektive anläggning redovisas också.
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Dagvattenplan (DVP)
Dagvattenplanen visar om vad som behöver ske för att uppnå en hållbar dagvattenhantering på Gotland. Även markavvattning och den problematik som kan uppkomma till följd av markavvattning hanteras.
Dagvattenplanen har arbetats fram parallellt med en dagvattenhandbok som
ska vara ett praktiskt stöd för arbete med dagvatten inom Region Gotland. Dagvattenhandboken omfattar rutiner, checklistor som i första hand ska utgöra stöd
till tjänstemännen i löpande arbete men som också kan nyttjas i kommunikation
med invånare.

Brand- och släckvattenplan (BSP)
Brand- och släckvattenplan omfattar hela kedjan från förebyggande arbete mot
brand fram till sanering av fastigheter där brand skett. En sammanställning görs
av vad som gällt enligt tidigare beslut, hur arbetet sker idag och vad som behövs
för att tydliggöra ansvar och ekonomisk fördelning för det arbete som är
förknippat med brandsvattenförsörjning.
Omhändertagande av släckvatten hanteras också och behovet av informationsspridning och beredskapsplanering för att undvika att vattenresurser blir påverkade till följd av släckvatten.

Innovationsplan (IP)
Innovationsplanen visar vad som bedöms vara kommande framgångsfaktorer för
VA-innovationer på Gotland. Innovationsåtgärder som presenteras handlar dels om
att skapa ramar, forum och arbetsprocesser för att gynna innovation i Region Gotlands organisation. Det finns även förslag på innovationsprojekt där det finns potential att införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för VA-försörjningen. Även pågående eller nyligen avslutade innovationsprojekt presenteras.
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2 Aspekter som påverkar utvecklingen av VA-försörjningen
I VA-planens delplaner presenteras många av de aspekter som påverkar beslut för utvecklingen av VA-försörjning på Gotland, se figur 3. För en del av dessa aspekter
finns inte tillräcklig kunskap idag för att precisera vilken
utveckling som är den mest långsiktig hållbara. Det behövs i vissa fall mer information för att kunna fatta kloka
beslut. I figur 3 anges de huvudsakliga aspekter som beaktas i den samlade utvecklingen av Gotlands VA‑försörjning, även sådana som inte är fokus i delplanerna. Utöver
dessa finns mer specifika förutsättningar som redovisas i
respektive delplan och har betydelse för de åtgärder som
presenteras i delplanen. I figur 4 visas några av dessa
aspekter i karta.
I figur 4 presenteras ungefärliga siffror på tillkommande
vattenbehov på Gotland. Dessa baseras på befolkningsprognos samt de prioriterade detaljplaner i behov av allmänt VA som presenteras i VA-utbyggnadsplanen tillsammans med VA-utbyggnadsområden och VA‑utredningsområden från densamma. Siffrorna används också till översiktlig beräkning av kostnader som presenteras i kapitel xx.
I beräkningarna inkluderas alla exploateringsområden
med hög/medelhög prioritet samt planer inom verksamhetsområde. Vid Fårösund och Valleviken/Lärbro ligger
befolkningsprognos till grund för vattenbehovsberäk-

ningen då det inte finns några planerade exploateringsområden. För Roma finns både befolkningsprognos och
exploateringsområden. Här används befolkningsprognosen som ger högst vattenbehov.
För att omsätta antalet hushåll i exploateringsområden
och VA-planområden till en volym vatten och antal pe
används följande antaganden:
• Det bor 3,5 personer per hushåll
• Vattenanvändningen per person är 150 L/d
Vid utbyggnad av VA till VA-planområdena kan de områden som faktiskt ansluts skilja sig från det antalet hushåll
som idag beräknas ingå i områdena. När man bygger ut
VA till VA-planområdena finns möjlighet att ansluta fastigheter längs vägen. Det kan också antas att områden
som ansluts till allmänt VA blir mer attraktiva på grund av
standardhöjningen som allmänt VA kan innebära. För att
avspegla detta multipliceras antalet hushåll i VA-planområdena med en faktor 1,2.
I beräkningarna finns stora osäkerheter. En stor osäkerhet
ligger till exempel i att prioriteringsordningen i exploateringsområdena beror på politisk vilja och underlaget
i detta fall är en ögonblicksbild av vad som gällde när
beräkningarna togs fram. Vattenbehovsberäkningarna ger en fingervisning om tillkommande vattenbehov
men många faktorer påverkar det faktiska utfallet. Tillkommande behov av dricksvatten har avrundats uppåt
till hela kubikmeter per timme. Tillkommande volym avloppsvatten har avrundats uppåt till närmsta femtiotal
pe.

Vision och strategi för
VA-försörjning

Kvalitet och kvantitet i
vattentäkter

Skydd av vatten

Recipienternas status

Status och kapacitet i
regionens vattenverk och
avloppsreningsanläggningar

Status och kapacitet i
regionens ledningsnät

LAV § 6-områden

Exploateringsplaner och
befolkningsprognos

Ekonomi - investering drift - restvärde avskrivningstid

Tidshorisont och resurser

Förändrat klimat och
extremväder

Figur 3: Huvudsakliga faktorer som beaktats vid rekommendation om utveckling av VA‑försörjningen.
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Fårösund

Norra Gotland

Behov
högsäsong:
Lärbro VV (m3/h):
4,2
Slite (Othem) VV (m3/h):
20,8
Stenkyrka Licknatte VV (m3/h): 0,4
Martebo VV (m3/h):
0,2
Slite ARV (pe):
Martebo ARV (pe):

Nettokapacitet
idag:
-0,7
4,2
0,4
0

3 700
20

VV (m3/h):
ARV (pe):

Behov
högsäsong:
Tinstäde samhälle VV (m3/h): 2
Västris ARV (pe):
Tingstäde ARV (pe):
300

4 300
20

Kappelshamn
Behov
högsäsong:
VV (m3/h):
5
ARV (pe):
350

Behov
högsäsong:
Visby VV (m3/h):
500
Tingstäde VV (m3/h):
250
Vibble VV (m3/h):
13,5

VV (m3/h):
ARV (pe):

Kappelshamn

)
"

Behov
Nettokapacitet
högsäsong: idag:
VV (m3/h): 5
0
ARV (pe):
223
-23

)
"

Tingstäde

Slite

Tillkommande behov inom området:
7 m3/h, 1 050 pe

Åminne

#
*

) Visby
"

Behov
högsäsong:
VV (m3/h):
4

)
"
Åminne

Träkumla

)
"

)
"

)
"

Eskelhem

Herrvik

Roma

Tofta

VV (m3/h):
Katthammarsvik
ARV (pe):
Herrvik
#
*

)
"
Nettokapacitet
idag:
Klintehamn
-12
4,2

Klintehmans ARV (pe): 8 200
Eskelhem ARV:
40

1 800
210

#
*

Klinteby

)
Lojsta "
)
"
Hemse

)
"

Lye

)
"
Burs

Alva VV (m3/h):
Stånga VV (m3/h)
Lojsta VV (m3/h):

Behov
högsäsong:
10,4
66,7
6,3

Nettokapacitet
idag:
-2,1
0
0

Kvarnåkershamns
ARV (pe):
383
Ljugarn ARV (pe):
1 587
Burgsviks ARV (pe)
1 294
Havdhem dammar (pe): Stånga dammar (pe):
960
Hemse dammar (pe):
2 980
Ronehamn ARV (pe): 325
När ARV (pe):
62
Lye ARV (pe):
35
Garda dammar (pe):
36

617
413
-294
258
4 440
-880
-30
138
215
264

Tillkommande behov inom området:
Kvarnåkershamn, 1 m3/h, 100 pe
Ljugarn, 2 m3/h, 200 pe

10

20 km

Nettokapacitet
idag:
8,5
415

Behov
Nettokapacitet
högsäsong:
idag:
VV (m3/h):
0,8
2,2
ARV, dammar (pe): 46
221

VV (m3/h):
ARV (pe):

Behov
högsäsong:
1,5
60

Nettokapacitet
idag:
-0,5
73

Tillkommande behov:
Burgen, 3 m3/h, 400 pe

Burgsvik

Teckenförklaring
Vattenverk, kapacitetsbedömning

"
)
)
"

otillräcklig kapacitet
fullt utnyttjad kapacitet

)
"

liten marginal (>80% av
kapaciteten utnyttjas)

)
"

god marginal (<80% av
kapaciteten utnyttjas)

Avloppsanläggning,
kapacitetsbedömning
otillräcklig kapacitet
fullt utnyttjad kapacitet

5

Behov
högsäsong:
11,7
2 085

Etelhem

Alva

Burs

Södra Gotland

Nettokapacitet
idag:
11,7
-28

Tillkommande behov:
Roma, 2 m3/h, 300 pe
Dalhem, 1 m3/h, 50 pe
Söder om Roma, 3 m3/h, 350 pe

När

Havdhem Ronehamn

0

VV (m3/h):
ARV (pe)

Garda

Stånga

Tillkommande behov inom området:
10 m3/h, 1 400 pe

)
Kvarnåkershamn "

#
*

)
"

Behov
högsäsong:
8,3
728

Tillkommande behov inom området:
1 m3/h, 100 pe

Roma

Ljugarn

Etelhem

Nettokapacitet
idag:
0

Tillkommande behov inom området:
5 m3/h, 700 pe

Dalhem

)
"

Behov
högsäsong:
Tofta VV (m3/h):
34
Klintebys VV (m3/h):
20,8

Valleviken

#
*

Nettokapacitet
idag:
0
50

Tofta

) Fårösund
"
#
*

Valleviken

)
""
)

Väskinde

15 000
349

Tillkommande behov inom området:
1 m3/h, 50 pe

liten marginal (>80 % av
kapaciteten utnyttjas)
stor marginal (<80 % av
kapaciteten utnyttjas)

Befintlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning

Klassificering av VAplanområen (från VAutbyggnadsplan)
VA-utredningsområde

Befintlig råvattenledning

VA-bevakningsområde

Befintlig dricksvattenledning
Planerad dricksvattenledning
Orter

#
*

VA-utbyggnadsområde

Prioritering för beslut om VAutbyggnad i exploateringsområden

Delområden
Områden med tillkommande
behov

Plan inom befintligt
verksamhetsområde
Låg prioritet
Medelhög prioritet
Hög prioritet

Figur 4: Kapaciteten i de allmänna vattenverk och avloppsreningsanläggningar, VA-planområden och områden med pågående
fysisk planering utgör viktiga förutsättningar för utvecklingen av den allmänna VA-försörjningen på Gotland.
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´

#
*
)
"
#
*

Fårö

Lärbro
)
"

Tingstäde
Västris

#
*

)
"
Behov
högsäsong:
0,1
-

Nettokapacitet
idag:
0
250

)
"

)
Martebo "

Tillkommande behov inom området:
75 m3/h, 11 900 pe
Träkumla

Nettokapacitet
idag:
-2,3
210

Tillkommande behov inom området:
17 m3/h, 2 550 pe

)
"

Nettokapacitet
idag:
-71
110
0

Visby ARV (pe):
45 000
Väskinde dammar (pe): -

Behov
högsäsong:
VV (m3/h): 4,9
ARV (pe):
1 290

Tillkommande behov inom området:
5 m3/h, 800 pe

Nettokapacitet
idag:
1,3
10
0

Stenkyrka
Licknatte
Visby

Fårö

Nettokapacitet
idag:
19,6
429

Tillkommande behov inom området:
2 m3/h, 150 pe

Tillkommande behov inom området: 5 m3/h, 800 pe

Västris-Tingstäde

Behov
högsäsong:
10,4
1 571

Vision och strategi för VA-försörjning
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 är ett styrdokument, antaget i Regionfullmäktige i december
2017. Strategierna och underliggande riktlinjer är direkt styrande för VA-planen och dess delplaner.

Kvalitet och kvantitet i vattentäkter
Kunskapen om vattenkvalitet och hur mycket vatten som finns i de vattentäkter som nyttjas i den allmänna VA-anläggningen varierar. Det finns vattentäkter där det idag inte är känt vad som är den begränsande faktorn för en
framtida säkerställd eller utökad vattenförsörjning. Begränsningen utgörs av den naturliga vattentillgången, av konstruktionen hos brunnar eller intagsledningar alternativt av det vattenverk där råvattnet renas till dricksvatten. Även
ledningsnätet och reservoarer på ledningsnätet kan utgöra begränsande faktor för vattenförsörjningen.
Att förstärka tillgången på vatten genom att nyttja samma sorts vattentäkt som redan renas i ett vattenverk
och distribueras till abonnenterna är att föredra framför att blanda olika typer av vattentäkter. Av detta skäl rekommenderas i första hand lösningar som förstärker grundvattenförsörjning med grundvatten och ytvattenförsörjning med ytvatten. I sista hand rekommenderas inblandning av vatten som renats i ett bräckvattenverk.
I områden som på Gotland, där tillgången på vatten är för liten eller ojämnt fördelad, är det angeläget att tillvarata
och skydda de vattenresurser som finns. Det kan medföra att det är mer ändamålsenligt i ett vattenresursperspektiv
att nyttja många små vattentäkter istället för få stora. Det kan också innebära en hög ambitionsnivå i arbetet att
säkerställa skyddet av råvattentäkter.
Kännedomen hos Region Gotland om förutsättningarna för försörjning av dricksvatten från små enskilda brunnar är
generellt låg då fastighetsägaren har ansvar för vattenkvaliteten i sin egen brunn. Detta gäller bland annat vattenförsörjningen i många av de områden som identifierats i VA-utbyggnadsplanen. Den kunskap som finns om mindre
enskilda vattentäkter är ofta kopplad till områden där invånare har kontaktat regionen på grund av vattenbrist eller
kända kvalitetsbrister. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar för större enskilda vattentäkter, även här
saknas kännedom om förutsättningarna.

Skydd av vatten
Flera av de vattentäkter som nyttjas för den allmänna vattenförsörjningen, liksom större enskilda vattentäkter saknar tillfredsställande skydd för att minska risken för förorening. Flera allmänna vattentäkter saknar också tillstånd
för vattenuttag vilket innebär en osäkerhet i regionens rådighet för nyttjande av vattnet. Kännedomen är generellt
god om vilka vattentäkter som behöver ett stärkt vattenskydd.
För att säkerställa såväl kvalitet som kapacitet på vatten, på ett ändamålsenligt sätt, behöver arbetet med vattenskydd ha ett bredare fokus än att skapa vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Det kan
till exempel vara minst lika angeläget att säkerställa tillgången på vatten så att dricksvattenförsörjningen säkerställs
på sikt.
Tidplanen för inrättande av vattenskyddsområden kan komma att påverkas av beslut som fattas på regeringsnivå.
Dricksvattenutredningen som utfördes 2016 på uppdrag av Näringsdepartementet föreslår att det ska lagstiftas om
krav på vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter och större enskilda vattentäkter.
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Recipienternas status och Miljökvalitetsnormer
Bedömd status i de ytvattenrecipienter som tar emot det spillvatten som renats i enskilda eller i allmänna avloppsanläggningar behöver beaktas liksom gällande Miljökvalitetsnormer. När recipienterna är grundvatten spelar
markförhållandena en viktig roll. Ju kortare tid det tar för spillvattnet att nå grundvattnet desto mindre reningseffekt uppstår i marken, vilket medför större påverkan på grundvattnet.
En redan utsatt eller känslig recipient bör inte får ytterligare belastning av bland annat näringsämnen. Utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen, så att områden som idag har enskilda avloppsanläggningar ansluts till ett av
regionens avloppsreningsverk är generellt en åtgärd som gynnar recipienterna. Detsamma gäller när många fastigheter går samman och bildar en gemensamt ägd avloppsanläggning där alla fastigheters spillvatten renas. Orsaken
är att många små enskilda avloppsanläggningar har bristande eller alltför enkel reningsfunktion och att reningseffekten därför blir högre i en större reningsanläggning.

Status och kapacitet i regionens vattenverk och avloppsreningsanläggningar
Flera av de anläggningar som ingår i den allmänna VA-anläggningen har behov av upprustning och renovering
för att klara antingen dagens krav på rening eller för att kunna hantera det behov av dricksvatten som finns hos
abonnenterna. Reningskraven för det vatten som släpps ut från avloppsreningsverk och andra typer av reningsanläggningar kommer sannolikt öka, till exempel har krav på rening av läkemedel och mikroplatser länge diskuterats
i branschen. I arbetet framåt finns valet mellan att rusta upp och bygga ut befintliga anläggningar så de motsvarar
kommande krav och behov hos abonnenterna eller att koppla samman flera områden och koncentrera upprustning och utbyggnad till färre vattenverk och avloppsreningsanläggningar.
För många av de vattenverk och avloppsreningsverk som ingår i den allmänna VA‑anläggningen saknas idag tillfredsställande kunskap om statusen och åtgärdsbehovet för att möjliggöra en framtidsanpassad rening av spillvatten och anslutning av fler abonnenter. Fler av de allmänna vattenverken har en omfattande och dyr reningsprocess vilket sannolikt beror på kvaliteten på det råvatten som ska renas till dricksvatten.
En utveckling av VA-försörjningen prioriterar långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla över tid framför lösningar
där åtgärder kommer att krävas frekvent för att skapa en säker VA-försörjning. En utmaning på flera platser på Gotland är att skapa effektiva reningsprocesser i såväl vattenverk som avloppsreningsanläggningar då variationerna i
belastning mellan sommarmånaderna och övriga delar av året är stor.
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Status och kapacitet i regionens ledningsnät
Kännedom om statusen i ledningsnät för spillvatten och dricksvatten är en grundförutsättning för att kunna göra
åtgärder som ger god nytta för pengarna och i rätt tid. Den information som finns att tillgå avseende ledningsnätens
ålder, material i ledningarna är inte heltäckande. Bäst kunskap finns om ledningsnätet i de områden där problem
förekommit och åtgärder vidtagits de senaste åren samt i områden som har relativt nyanlagda ledningsnät. I arbetet
med DUF-planen har en bästa uppskattning av ledningsnätens ålder legat till grund för bedömning av förnyelsebehovet. Detta kan skilja sig från det verkliga behovet.
Kapaciteten i befintligt ledningsnät är inte känt på alla håll. Områden med problem är kända, då det till följd av mycket
ovidkommande vatten i ledningsnätet förekommer bräddning av orenat spillvatten. Det finns flera områden, främst
på södra Gotland, där det är känt att ledningsnätet utgör begränsande faktorn för försörjning av dricksvatten med
större mängder och till fler abonnenter.
En utveckling av VA-försörjningen prioriterar långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla över tid framför lösningar
där åtgärder kommer att krävas frekvent för att skapa en säker VA-försörjning.
En utmaning på flera platser på Gotland är att skapa ett ledningsnät som möjliggör en tekniskt och hälsomässigt
godtagbar leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten då variationerna i belastning mellan sommarmånaderna och övriga delar av året är stor. Långa ledningssträckor gör utmaningen än större. Långa dricksvattenledningar bör utformas med en flexibilitet i volym mellan ledning och reservoarer så att olika delar kan kopplas
in beroende på behovet. Därmed säkerställs en godtagbar omsättning i ledningarna under lågsäsong samtidigt som
tillräckligt mycket dricksvatten kan levereras under sommarmånaderna.

LAV 6§-områden
Lag om allmänna vattentjänster (vardagligt kallad Vattentjänstlagen) tydliggör att Region Gotland kan ha ett
ansvar att ordna VA-försörjning i områden där enskild VA‑försörjning inte är lämpligt med hänsyn till människor
och miljö. Dessa områden kallas vardagligt §6-områden efter följande paragraf i Lag (2006:412) om allmänna vatten‑
tjänster:
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett
större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-an‑
läggning.
I VA-utbyggnadsplanen analyseras vilka områden på Gotland som kan falla under denna 6 § vilket påverkar rekommenderad utveckling och förbättringsarbete såväl inom allmän som enskild VA-försörjning. För en viss typ av områden, kallade VA‑utredningsområden kvarstår en ovisshet om framtida VA-försörjning till dess fördjupad utredning gjorts för att klargöra om området ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen i enlighet med 6 § eller om
VA-försörjningen ska fortsätta i enskild VA-anläggning.
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Exploateringsplaner och befolkningsprognos
För att möjliggöra byggnation av fler bostäder för helårs- och delårsboende behöver det finnas möjlighet att ordna både dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten. På vissa delar av Gotland är tillgången till
VA-försörjning idag otillräcklig vilket begränsar exploateringsmöjligheterna. Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och
planområden, med prioriterade områden, utgör viktiga underlag för den rekommenderade utvecklingen av VA-försörjningen på Gotland.
En prognos av hur befolkningen på Gotland kommer att utvecklas är värdefullt underlag för att i god tid kunna göra
de åtgärder som krävs i VA-försörjningen för att tillmötesgå ett förändrat behov. I arbetet med VA-planen har en uppskattning av kommande behov gjorts utifrån bedömning av VA-planområden, områden med pågående detaljplaner
och planbesked och den befolkningsprognos som finns i den fysiska planeringen. Hänsyn har inte tagits till eventuellt
intresse för anslutning av glest bebyggda områden till den allmänna VA-anläggningen. Det bör också tydliggöras att
den fysiska planeringen är föränderlig och nya planbesked tillkommer på nya platser. De planområden som visas i
karta i VA-planens olika delplaner är en ögonblicksbild och behöver uppdateras vid den årliga översynen av VA-planen och dess åtgärder.
Säsongsvariationerna i behovet av dricksvatten och för omhändertagande av spillvatten är kraftigt på det flesta platser på Gotland. Den kunskap som finns angående säsongsvariationer är kopplad till hur mycket vatten som förbrukas
i den allmänna VA-anläggningen och hur mycket spillvatten som når avloppsreningsverken under olika delar av året.
I områden med enskild VA-försörjning saknas kännedom om säsongsvariationer även om de kan antas vara i samma
storleksordning som i liknande bebyggelseområden. Utvecklingen av VA-försörjningen behöver ske med hänsyn till
dessa variationer så att en tillfredsställande situation uppnås både när behovet är som störst och när det är som lägst.
Detta påkallar behov av tekniska lösningar som är flexibla både över året och över tid framåt.

Ekonomi – investering – drift – restvärde – avskrivningstid
För VA-anläggningar som fungerar tillfredsställande utifrån behov av dricksvatten och rening av spillvatten är det
sannolikt ekonomiskt fördelaktigt att nyttja anläggningarna så länge den tekniska livslängden varar. Det värde som
finns kvar i en allmän VA-anläggning som tas ur drift ska skrivas av inom några år så att kommande generationers
VA-kollektiv (här avses ett generationsperspektiv om 3-5 år) inte behöver betala för ett värde som inte längre finns
för VA-kollektivet.
I de avvägningar som görs i VA-planen finns en medvetenhet om att det någonstans i tiden finns en brytpunkt mellan den reinvestering och driftbudget som krävs för att upprätthålla funktionen i en anläggning och den investering som krävs för att skapa en alternativ lösning, till exempel en större utbyggnad av ett verk, ett nytt verk eller en
överföringsledning till en annan del av VA-anläggningen.
De investeringar som görs skrivs av över tid, i takt med att nyttan med investeringen kommer VA-kollektivet till
godo. Hur lång avskrivningstiden är, och därmed hur investeringen periodiseras över tid, påverkar vilken kostnad
per år som ska hanteras av VA-kollektivet. Olika slags investeringar såsom ledningar, maskiner i vattenverk, vattenverksbyggnad, har olika avskrivningstid. Detta innebär att valet av utveckling av den allmänna VA-försörjningen
påverkar grunden för VA-taxan under hela avskrivningstiden.
Med den detaljnivå i underlaget som finns tillgängligt idag, och med det övergripande fokus som varit i arbetet
med VA-planen i detta skede, har det inte varit möjligt att göra ekonomiska kalkyler där driftsekonomi, avskrivningstider och kvarvarande värde i anläggningar vägs in. Dessa aspekter är intressanta att utreda i fördjupade
utredningar såsom förstudie och förprojektering och bör ligga till grund för definitivt beslut om investering och
beslut om när i tid en anläggning ska tas ur drift eller en investering ska göras.
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Tidshorisont och resurser
Det samlade behov av åtgärder för att utveckla och säkerställa funktionen i den allmänna VA-anläggningen är stort.
De resurser, i form av medarbetare och budget, som finns tillgängliga för åtgärder är en begränsande faktor. Detta
innebär att åtgärderna behöver prioriteras, både geografiskt och tidsmässigt. Det innebär också att VA-taxans nivå
och konstruktion behöver anpassas för att möjliggöra VA-planens genomförande.
Åtgärdernas prioritering över tid kan komma att påverkas av kommande myndighetsbeslut, bland annat hos Länsstyrelsen och på regeringsnivå. Områden där en förbättrad situation är angelägen för att tillgodose behov hos nuvarande befolkning har en högre prioritet än att möjliggöra förutsättningar för VA-försörjning till en tillkommande
befolkning. I vissa av områdena är det så angeläget att skapa en förbättrad VA-lösning att det inte längre finns tid
att undersöka förutsättningarna för alternativ som kanske är genomförbara.

Förändrat klimat och extremväder
Effekter av ett förändrat klimat och extrema vädersituationer påverkar förutsättningarna för främst dricksvattenförsörjning men även omhändertagande av dagvatten och spillvatten. Bland annat kommer grundvattenbildningen
förändras, och därmed påverkas möjligheten att ta ut grundvatten på det sätt som fungerat historiskt. Även kvaliteten i grundvattnet påverkas. I ytvatten påverkas temperaturen vilket kan få följdeffekter med algblomningar och
annan påverkan på kvaliteten som leder till mindre gynnsamma förutsättningar att nyttja vattnet för dricksvattenproduktion. Kraftiga skyfall påverkar kvaliteten i både ytvatten och i grundvatten och förändrar förutsättningarna
för omhändertagande och avledning av dagvatten. Spillvattenhanteringen påverkas där dagvatten leds till eller
vatten från marken läcker in i ledningsnätet. SMHIs scenarier för havsnivåhöjning visar påverkan vid smala remsor
i vissa kustområden. För enstaka enskilda dricksvattenbrunnar kan havsnivåhöjningen komma att öka risken för
inträngande saltvatten i brunnen.
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3 Koppling till andra planer och strategier som rör
VA-försörjning på Gotland
3.1
Dagvattenstrategi och
Kretsloppsstrategi
Innan arbetet med VA-planeringens olika moment påbörjades i början av 2017 hade en dagvattenstrategi arbetats
fram inom Region Gotland. I arbetet med Vision och stra‑
tegi för Gotlands VA-försörjning 2030 lyftes visst innehåll
från Dagvattenstrategin in som riktlinjer. Strategier med
beröring till dagvatten beaktade Dagvattenstrategin. Huvuddelen av det innehåll som finns i Dagvattenstrategin
arbetades in i den Dagvattenhandbok som tagits fram
i arbetet med VA-planen eller är belysta som åtgärder i
Dagvattenplan som är en del av VA-planen. Målsättningen var att väva in Dagvattenstrategin i sin helhet i den
heltäckande VA-planeringen och undvika ett parallellt
styrdokument avseende dagvatten.
Parallellt med det arbete som gjorts med VA-planeringen olika moment har Region Gotland arbetat fram en
Kretsloppsstrategi. Kretslopp är en viktig aspekt i VA-planeringen som helhet. Delar från Kretsloppsstrategin har
lyfts in Plan för enskild VA-försörjning och DUF-plan. Vid
kommande revidering av Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 bör de delar i Kretsloppsstrategin
som har karaktär av riktlinjer arbetas in i Vision och stra‑
tegi för Gotlands VA-försörjning 2030 för att undvika att
skapa ett parallellt styrdokument avseende kretslopp
som en fråga isolerad från övriga aspekter som påverkar
VA-försörjningen. Här i VA-planen föreslås detta som en
åtgärd. Det kan också finnas anledning att se över nyttan
att skapa en handbok avseende Kretsloppsanpassning
på motsvarande sätt som gjorts för dagvatten.

3.2

Vattenförsörjningsplan

Under arbetet med VA-planen har Region Gotland varit
involverad i det parallella arbetet med att ta fram en Vattenförsörjningsplan för Gotland. Arbetet leds av Länsstyrelsen, men tjänstemän från olika förvaltningar i regionen
har varit inblandade i arbetet. Fokus i vattenförsörjningsplanen är alla typer av vattenförsörjning och hur mycket
vatten av dricksvattenkvalitet som finns tillgängligt för
de behov som finns. Flera aspekter i arbetet har stark
koppling till VA-planeringen såsom möjliga framtida
vattenresurser som skulle kunna användas för dricksvattenförsörjning, men även mindre aspekter som enskild
vattenförsörjning och stödfunktioner för allmänheten.
Det är viktigt att VA-planen och Vattenförsörjningsplanen åtgärder synkas och att inte dubbeljobb sker i det
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fortsatta arbetet. VA-planen har flera åtgärder för att
stärka samarbetet med Länsstyrelsen och ser potentiella
samordningsvinster såväl som behovet av att myndigheterna arbetar mot samma mål för att uppnå Vision och
Strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

3.3

Vattenplan

Region Gotland har en antagen Vattenplan från 1996
som reviderades 2005. Arbete med att uppdatera denna
är planerat men inte påbörjat. Flera anknytningspunkter finns till VA‑planen vilket innebär att ett omfattande
underlag till ny vattenplan finns i VA-planen. VA-planen
saknar dock vissa aspekter som bör belysas i en vattenplan såsom badvatten, naturens behov av vatten och
vattenförekomsternas status, påverkan på vatten och
åtgärdsbehov som inte är kopplat till VA-försörjningen.
Även i Vattenförsörjningsplanen finns underlag för en
Vattenplan.

4

Samverkan och ansvar

Ansvaret för frågor som rör VA-försörjning har en bred
spridning i Region Gotlands organisation. Även förvaltningar och enheter som inte har direkt ansvar för VA-försörjning är berörda eftersom en fungerande VA-försörjning är en förutsättning för boende och samhällsutveckling.
När det gäller hantering av dagvatten och brand- och
släckvatten har frågan om ansvar och finansiering inte
varit tydligt i Region Gotland. Ansvarsförhållandena har
delvis retts ut under arbetet med VA-planen men ytterligare arbete återstår. Här handlar det inte bara om att
klargöra ansvarsförhållandet inom Region Gotland utan
även i relation till externa aktörer.
Former och forum för en ändamålsenlig och effektiv samverkan inom Region Gotland, inte bara inom ramen för
pågående ärenden utan även i proaktiva skeden, är en
förutsättning för att kunna uppnå den vision som Region
Gotland beslutat för VA‑försörjningen. Lika viktigt är det
att skapa ändamålsenliga former och forum för samverkan med aktörer utanför regionens organisation, bland
annat med invånare, näringslivet, högskolor, universitet
och myndigheter.
Genom att skapa samverkansgrupper kan frågor som rör
VA-planeringen belysas från de perspektiv som tillsammans påverkar hur långsiktigt hållbar VA-försörjningen
är. Att skapa tekniskt korrekta VA-lösningar som inte möjliggör önskad utveckling av samhället är inte särskilt hållbart i ett samhällsperspektiv. Inte heller är det hållbart
att planera för utökad bebyggelse utan att säkerställa att

det finns en tillfredsställande möjlighet för att ordna med
VA-försörjning. Detta är endast två exempel på hur självklart det är att samverka brett kring VA-försörjning.

5 Åtgärder för
utveckling av VAförsörjningen i linje med
strategierna
VA-planen presenterar den övergripande utvecklingen av
VA-försörjningen på Gotland, för att de beslutade strategier och riktlinjer som finns iVision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 ska följas. Huvudsakliga kopplingar
mellan strategierna och VA‑planen, samt dess delplaner,
presenteras nedan. Specifika åtgärder i VA-planen, för att
bidra till strategiernas uppfyllnad presenteras därefter.
S1: Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska
veta var VA-försörjningen ska vara enskild och var
den ska vara allmän.
En av de viktigaste grunderna för en tydlig kommunikation till invånare och verksamhetsutövare om vilken form av VA-försörjning som kan förväntas i olika
områden på Gotland ges i VA-utbyggnadsplanen. Där
framgår inom vilka områden på Gotland bebyggelsen
är så tät att det kan finnas behov av att förändra formerna för VA‑försörjning. Det anges också vilka förutsättningar som finns för fortsatt enskild VA-försörjning inom respektive område och om regionen har för
avsikt att ansluta områdena till den allmänna VA-anläggningen. I VA-utbyggnadsplanen framgår också vilka
områden som planeras anslutas till den allmänna VA-anläggningen i form av utökning av verksamhetsområdet.
I Plan för enskild VA-försörjning anges åtgärder som syftar
till att ge stöd till fastighetsägare som har enskild VA-försörjning och som fortsatt planerar att ha kvar den form
av VA-försörjning som är idag. I Plan för enskild VA-för‑
sörjning hanteras också den nytta som skulle uppstå om
Region Gotland arbetar mer stödjande till de som vill
ordna VA-försörjning i form av gemensamma enskilda
anläggningar, antingen genom egna system eller via
inkoppling till den allmänna VA-anläggningen via avtal.
Möjligheten för Region Gotland att tillsätta resurser,
frånkopplade från regionens roll som tillsynsmyndighet och VA-huvudman, för att arbeta mer rådgivande till
invånare och verksamhetsutövare är en av de viktigaste
åtgärderna för uppfyllnad av Strategi 1. Därtill är åtgärder som tydliggör krav vid anslutning av gemensamhetsanläggningar avgörande för uppfyllnad av Strategi 1.

S2: Region Gotland ska verka för att Gotland ska ha
en robust försörjning av dricksvatten
Det återstår ett omfattande arbete för att Gotland ska
erhålla en robust försörjning av dricksvatten vilket innebär att det finns tillgång till ett tjänligt dricksvatten i tillräckligt mängd, året runt och oavsett var på Gotland
man bor. Medborgare som är anslutna till den allmänna
dricksvattenförsörjningen ska kunna lita på att regionen kan leverera ett godkänt dricksvatten och att regionen arbetar medvetet för att minska riskerna för att
vattenförsörjningen inte ska fungera tillfredställande.
Arbetet för att skapa en robust dricksvattenförsörjning sker på flera olika plan, med föreslagna
åtgärder som presenterats i såväl VA-utbyggnads‑
plan, DUF-plan, Vattenskyddsplan, Plan för enskild
VA-försörjning och Brand- och Släckvattenplan.
För Region Gotland, som är ansvarig för den allmänna
dricksvattenförsörjningen, handlar arbetet framåt om
flera saker. Grunden är att säkerställa tillgången på sötvatten som kan beredas till dricksvatten, bland annat
genom åtgärder som skyddar dricksvattentäkter från
förorening men också åtgärder som säkerställer att regionen har rådighet över uttaget av vatten. Att skapa
redundans innebär också att den allmänna VA-anläggningen behöver byggas ut så att fler områden kan försörjas från vattentäkter där det finns mycket vatten.
För de områden där konkurrens om vattnet finns ska
regionen enligt riktlinjerna prioritera dricksvatten för
människors behov. Detta kan dock påverkas av t.ex.
naturreservat där naturens behov av vatten redan
idag är prioriterat i förhållande till anläggande av en
ny vattentäkt eller utökning av en befintlig vattentäkt.
Att skapa innovativa lösningar som bidrar till att förstärka tillgången på råvatten är en viktig del av fortsatt arbete för en redundans i vattenförsörjningen.
VA-planen och flera av delplanerna pekar på ett antal
åtgärder som måste genomföras omgående för att
säkerställa tillgången på dricksvatten till de invånare,
verksamhetsutövare och besökare som redan har ett
behov. Till detta kommer åtgärder som syftar till att
möjliggöra den utveckling av Gotland som visas i den
fysiska planeringens fördjupade översiktsplaner (FÖP)
samt befintliga och kommande detaljplaner. Arbetet med att uppfylla Strategi 2 och underliggande riktlinjer kräver både ett löpande arbete i form av välfungerande rutiner och rådgivning som punktinsatser.
S3: Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna
Ett förändrat klimat påverkar såväl förutsättningarna
för dricksvattenförsörjning som omhändertagandet
av spillvatten och dagvatten. Påverkan på mängd och
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kvaliteten på vatten, tillgängligt för dricksvattenförsörjning hanteras som risker i Vattenskyddsplanen. Den
utveckling av den allmänna VA-anläggningen som visas
i VA-planens huvuddokument och behovet av en förändrad form av VA-försörjning som presenteras i VA-ut‑
byggnadsplanen tar hänsyn till förutsättningarna att
erhålla ett tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd utan
att tillgången på vatten ska nyttjas över naturens förmåga. I samma planer belyses åtgärder som är nödvändiga för att värna statusen i de recipienter som tar
emot renat, eller i värsta fall bristfälligt renat, spillvatten.
DUF-planen belyser statusen i spillvattennätet i den allmänna VA-anläggningen och behovet av åtgärder i
avloppsreningsverk och på ledningsnätet för att undvika
översvämningar i källare eller utsläpp av orenat spillvatten
till mark och vatten till följd av överbelastade eller läckande ledningar. Det handlar också om att minska tillförseln av dagvatten till spillvattennätet genom felaktiga eller
ålderstigna dagvattenavledningar från bland annat tak.
I dagvattenplanen hanteras åtgärder för att uppfylla
flera av de riktlinjerna som förtydligar Strategi 3 och
som ursprungligen kommer från den Dagvattenstrategi som arbetats fram före arbetet med VA-planen startade. En fördjupning som stöd i fortsatt arbete med dagvatten på Gotland ges i Dagvattenhandboken. Handboken har tagits fram i en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp men det svåra arbetet med att förankra
användandet av handboken brett i organisationen kvarstår. En åtgärd som föreslås i dagvattenplanen är att tillsätta en förvaltningsöverskridande dagvattengrupp
med mandat och möjlighet att säkerställa att dagvattenfrågorna på Gotland omhändertas i enlighet med
handboken, för att uppfylla strategier och riktlinjer.
S4: Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser
Hur Region Gotland ska arbeta för att värna om vattenresurser i VA-försörjningen behandlas i samtliga delplaner
liksom i VA-planens huvuddokument. Dagvattenplanen
och Dagvattenhandboken belyser hur och var dagvatten
ska tas omhand för att vattnet ska komma omgivningen
till godo utan att förorena mark och vatten. I Vatten‑
skyddsplan, DUF-plan och Plan för enskild VA-försörjning
belyses åtgärder för att inte VA‑försörjningen ska orsaka
överutnyttjande de vattentäkter som finns, utan säkerställa att t.ex. grundvattenuttag sker på ett långsiktigt
uthålligt sätt med hänsyn till hur mycket nytt vatten som
tillförs grundvatten och sjöar. I VA-utbyggnadsplan visas
var VA‑försörjningen behöver ändras, och verksamhetsområde skapas, delvis med hänsyn till vattenresurserna.
När gamla beprövade metoder inte ger det resultat som
gynnar nuvarande förhållanden är det nödvändigt att söka
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ende såväl vattenresursernas balans som implementering
av ett mer kretsloppsanpassat system, där både vattenresurser och andra resurser tas bättre omhand. Även i VA‑planens huvuddokument föreslås lösningar för utveckling
av VA‑försörjningen som gynnar kretsloppsanpassning.
Strategin är nära sammanlänkad med flera frågor som
Region Gotland inte har rådighet över, men som har
stor påverkan för den förutsättningarna för VA-försörjning, såsom markavvattning och övrigt behov av vatten av dricksvattenkvalitet som belyses i Vattenförsörjningsplan för Gotland som Länsstyrelsen ansvarar för. I VA-planens huvuddokument belyses därför åtgärder för ett närmare samarbete med Länsstyrelsen och andra aktörer som har ett mandat eller
expertkunskap i frågan om Gotlands vattenresurser.
S5: Region Gotland ska fatta ekonomiskt långsiktigt
hållbara beslut
En långsiktig plan som beskriver hur den allmänna och
enskilda VA-försörjningen ska säkerställas och utvecklas,
med hänsyn till både människor och miljö är en förutsättning för att kunna fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut. Det handlar om att fatta beslut som leder
till att de pengar som investeras i åtgärder ger största
möjliga nytta både nu och på sikt. I ett sådant perspektiv ska åtgärder med oklart nytta eller som inte stämmer
överens med den övergripande VA-planeringen undvikas. Det innebär att projekt och åtgärder som funnits
i tidigare planer ska stämmas av i relation till VA-planen så att de bidrar till den utveckling som eftersträvas.
Ju mer kunskap som finns om de förutsättningar som
påverkar VA-försörjningen desto bättre grund finns
för långsiktigt hållbara beslut i ett ekonomiskt perspektiv. Kunskapen om de förutsättningar som beaktas vid beslut rörande VA-försörjningen varierar mellan olika delar på Gotland och mellan olika aspekter
av VA-försörjningen. I alla delplaner, liksom i VA‑pla‑
nens huvuddokument finns åtgärder som syftar till att
i kommande faser av VA-planeringen uppnå ännu
bättre grund för beslut, genom att skaffa mer kunskap.
VA-planens olika delplaner och huvuddokument presenterar åtgärder som till stor del har kostnadsbedömts. Det samlade åtgärdsbehovet på relativt kort
tid föranleder behov av att se över hur åtgärderna ska
finansieras, genom VA-taxa, skattepengar eller tillsynsavgifter. Det kan också finnas möjlighet att finansiera
en del av åtgärderna med stöd av bidrag eller i samverkan med nationella myndigheter eller Länsstyrelsen. Förutom en anpassning av de intäkter som behövs
för att tillgodose behovet av att utveckla VA‑försörjningen omfattar en ekonomisk långsiktighet en planering i respektive del av Region Gotlands verksamhet
så nödvändiga personella resurser finns tillgängliga.

S6: Region Gotland ska ha god kommunikation om
dricksvatten, spillvatten och dagvatten
VA-planen liksom föregående steg i VA-planeringen
(Nulägesbeskrivning och Vision och Strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030) bidrar till att alla som är berörda
av VA-frågor på Gotland får del av en samlad information om hur VA-försörjningen ska utvecklas över tid, vad
som ska vägas in i de beslut som fattas och vem som
har ansvar för vad. Den övergripande VA-planen behöver förankras och implementeras i Region Gotlands organisation för att arbete som påverkar framtidens VA-försörjning ska ske i linje med de strategier och riktlinjer
som fastställts. Separata åtgärder som på grund av bristande kommunikation, eller acceptans för den övergripande planen, inte sker i enlighet med strategierna och
riktlinjerna riskerar att påverka verksamheten negativt ekonomiskt, resursmässigt och förtroendemässigt.
För att möjliggöra god kommunikation med invånare,
verksamhetsutövare, besökare, myndigheter och andra
aktörer krävs åtgärder. En viktig åtgärd som föreslås för
uppfyllnad av Strategi 6 är att Region Gotland tillsätter
resurser, frånkopplade från regionens roll som tillsynsmyndighet och VA-huvudman, för att arbeta mer rådgivande till invånare och verksamhetsutövare. Region
Gotland har goda erfarenheter av proaktivt arbete med
kommunikationskampanjer för att påverka vattenanvändandet och har med en rådgivande roll goda möjligheter att utveckla detta arbetssätt för att underlätta för boende, besökare och verksamhetsutövare.
En annan viktig åtgärd som föreslås är att skapa
en
förvaltningsövergripande
tjänstemannagrupp
med löpande ansvar att hantera uppföljningen
och uppdatering av VA-planen och dess delplaner.
VA-planens huvuddokument och flera av delplanerna
berör kommunikation; Vattenskyddsplanen, Plan för
enskild försörjning, Dagvattenplanen, och Brand- och
släckvattenplanen tar alla upp åtgärder för att bidra till
uppfyllandet av Strategi 6 och underliggande riktlinjer.

5.1

VA-planens specifika åtgärder

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA‑försörjning på Gotland
år 2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda
arbetet med dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
För att VA-försörjningen på Gotland ska ske i linje med
strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås behöver åtgärder utföras. De åtgärder
som presenteras nedan syftar till att skapa möjligheter och förutsättningar för Region Gotland att arbeta
med implementeringen och utvecklingen av VA-planeringen på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
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VA-plan: Åtgärder
VAP

1

VAP

2

VAP

3

VAP

4

VAP

5

VAP

6

VAP

7

Gå igenom alla planerade projekt och stäm av hur de förhåller sig till VA-planen för att säkerställa att
arbete sker i linje med den övergripande planen för VA-försörjningen.
Implementera den nyligen framtagna Kretsloppsstrategin i kommande översyn av Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030.

Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen, i detta skede i första hand VA-planen. Digital plattform som beskrivs i åtgärd VAP4 är en av delarna i kommunikationen.
Skapa en digital plattform (”Gotlandsvatten”) via regionens hemsida där VA-försörjning kan kommuniceras i ett sammanhang som utgår från de som har behov av VA-försörjning och inte hur ansvaret för
frågan är uppdelad mellan förvaltningen i Region Gotland eller hos andra myndigheter. En kartbaserad
presentation av utvecklingen av VA-försörjningen, där det går att följa utvecklingen över tid är en del
av innehållet.
Utse en förvaltningsövergripande ”VA-plangrupp” för löpande uppföljning och uppdatering av VA-planeringens olika delar. Bör samplaneras med ”VA-innovationsråd” som föreslås i Innovationsplanen.
Tillsätt en roll liknande ”VA-rådgivare” med fokus att underlätta och möjliggöra för invånare, verksamhetsutövare och besökare att vara en del av den utveckling av VA-försörjningen som eftersträvas. Rollen bör vara frikopplad från regionens ansvar som tillsynsmyndighet och VA-huvudman.
Ta fram en förvaltningsgemensam rutin för samverkan i frågor som rör VA-försörjning med berörda
myndigheter och aktörer (SGU, Länsstyrelsen, Försvaret mm) som stöd i enheternas löpande arbete.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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6 Utveckling av den allmänna VA-försörjningen
Det finns många olika sätt att ordna vattenförsörjning
och omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Det
finns också olika sätt att bedöma vilka områden på Gotland som ska ingå i den allmänna VA-anläggningen och
vilka som fortsatt behöver ordna egen vattenförsörjning
och omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Det
finns ingen garanti för att det som historiskt varit godtagbara lösningar kommer att fungera i framtiden.
Här i VA-planen presenteras en kortfattad beskrivning av
angelägenheten att utveckla VA-försörjningen inom olika delar på Gotland. Med beaktande av alla de aspekter
som påverkar vad som är en hållbar utveckling av den
allmänna VA-försörjningen över hela Gotland presenteras en rekommenderad utveckling i var och ett av de
15 delområden som hanteras i VA-planeringen. Vilka av
strategierna i Vision och strategi för Gotlands VA-försörj‑
ning 2030 som är mest berörda av den rekommenderade
utvecklingen visas för respektive delområde.
För att skapa den rekommenderade utvecklingen krävs
mer eller mindre omfattande åtgärder. En sammanställning av de övergripande åtgärder som tillsammans möjliggör utvecklingen visas för respektive delområde tillsammans med en grov tidplan.
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Område: Norr

Område: Söder

1

Fårö

10

2

Fårösund

11

3

Kappelshamn

12

Roma-Dalhem
Katthammarsvik Herrvik
Tofta – Klintehamn

4

Valleviken

13

Södra Gotland

5

Norra Gotland

14

Ethelhem

6

Västris-Tingstäde

15

Burs

7

Visby

8

Träkumla

9

Åminne

I en bilaga, sist i detta dokument, visas för var och ett av
Gotlands 15 delområden vilka alternativ för utveckling av
den allmänna VA-försörjningen som har beaktats i arbetet. Alternativen visas i kartform med en kort beskrivning
av vilka åtgärder som krävs i vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät för att möjliggöra utveckling inom varje alternativ. För varje alternativ visas
också vilka möjligheter som finns att ansluta nya abonnenter och vilka kostnadspåverkande faktorer som uppkommer.

Figur 4: Delområden på Gotland. Mellan vissa delområden kan utvecklingen av VA-försörjningen ske över områdesgränserna.
Redan idag är den allmänna VA-anläggningen hopbyggd mellan vissa delområden.
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6.1

Delområde 1: Fårö/Fårösund
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjning ska kunna tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde och hos övriga abonnenter på östra
Fårö. Idag är mängden och kvaliteten på det dricksvatten som finns tillgängligt inte tillräcklig. Behovet av VA-försörjning kan komma att öka kraftigt genom anslutning av de så kallade VA-planområden som identifierats som VA-utbyggnadsområden eller VA-utredningsområden, både på östra och västra Fårö. Flera av dessa områden har sådana
förutsättningar att det finns eller kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär
att Region Gotland har ett ansvar. Behovet av VA-försörjning ska också kunna tillgodoses i områden med pågående
detaljplaner och FÖP på västra Fårö. Möjligen kan det finnas incitament att möjliggöra anslutning till den allmänna
VA-anläggningen i glesbebyggelse som ligger utanför verksamhetsområde och VA-planområden. Att kunna erbjuda
turister och boende att hämta dricksvatten i vattenkiosker på Fårö är en service som Region Gotland vill möjliggöra.
Regionen hyr Fårö vattenverk (enkel anläggning) av en privat aktör vilket inte är en ekonomiskt fördelaktig situation
för VA-kollektivet.
Kring Fårösund finns VA-utbyggnadsområde som bör anslutas till den allmänna VA-anläggningen och omfattas av
utökning av det allmänna verksamhetsområdet. Kapaciteten vad gäller både dricksvatten och spillvatten bedöms
god i förhållande till den utveckling som förväntas kring Fårösund.
Behovet av VA-försörjning på Fårö och i Fårösund är avsevärt högre under sommaren än under övriga delar av året. I
väntan på åtgärder som utvecklar VA-försörjningen på Fårö är utgifterna för VA-kollektivet höga och bristen på vatten
är en realitet för de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen idag och ett hinder för fortsatt utveckling.
Beslut om utveckling av VA-försörjningen i området är därför mycket angelägen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
LOKAL SPILLVATTENHANTERING PÅ FÅRÖ. MER UTREDNING KRÄVS AVSEENDE
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN.
FORTSATT LOKAL FÖRSÖRJNING I FÅRÖSUND
Utifrån den ökning av dricksvattenbehovet som förutses främst på östra Fårö är det tveksamt om det finns förutsättningar för att utöka vattenförsörjningen lokalt på Fårö. Behovet av allmän VA-försörjning på Fårö kan komma att öka
upp till fem gånger jämfört med idag förutsatt alla VA-utredningsområden på ön visar sig ha behov av allmän VA-försörjning. Fortsatt utredning krävs för att erhålla ett beslutsunderlag där utvecklingen av VA-försörjning lokalt på Fårö
jämförs med investering och fortsatt driftskostnad för att ansluta dricksvattenförsörjning från Fårösund. I Fårösunds
vattenverk finns förutsättningar att öka kapaciteten för att kunna försörja Fårö med dricksvatten. Vattendomen för
Bästeträsk medger dricksvattenförsörjning till Fårösund, Fårö och Bunge men behöver utredas vidare för att veta
förutsättningarna för försörjning även av Norra Gotland i ett långsiktigt perspektiv.
Vidare analys av alternativen behöver även beakta de stora säsongsvariationerna så att en tillfredsställande dricksvattenförsörjning säkerställs både under sommarmånadernas höga vattenförbrukning och övriga delar av året då
förbrukningen är mycket låg. Det handlar till stor del om hur anläggningen utformas vilket sannolikt behöver göras
på annat sätt än vad som varit konventionellt tidigare.
En kapacitetsökning av avloppsreningen på Fårö som görs genom byggnation av ett nytt avloppsreningsverk, med
en reningsprocess i framkant gynnar recipienten och möjliggör anslutning av fler abonnenter. Ett nytt avloppsreningsverk kan möjliggöra ett kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsslam, både från allmän och enskild
VA-försörjning. Sudersands avloppsreningsverk läggs på sikt ner vilket frigör platsen för andra ändamål. Huruvida
västra Fårö ska anslutas till nytt avloppsreningsverk påverkas av om VA-utredningsområden klassas om till VA-utbyggnadsområden och om dricksvattenförsörjningen ska utvecklas lokalt eller sammankopplas med Fårösund. Detta
är förutsättningar som är prioriterade att utreda.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Lokal förstärkning på Fårö
Boende och verksamhetsutövare
S1

på Gotland ska veta varVA-försörj‑
ningen ska vara enskild och var
den ska vara allmän

vilka förutsättningar som finns för

Tydlighet ges till invånarna om vilka

utveckling av VA-försörjningen

möjligheter och förutsättningar som

innan en tydlighet om förutsätt-

finns för framtida VA-försörjning.

ningar kan uppnås.
över tid till följd av variationer i

Gotland ska ha en robust försörj‑

grundvattenbildning mellan olika

ning av dricksvatten

år. På sikt kan tillgången på råvatten påverkas av klimatförändringar (t.ex. torka),

S3

Fårösund (hela eller delar av Fårö)

Utredningar krävs för att klargöra

Grundvattentillgång kan variera

S2

Försörjning kopplad till

Region Gotland, boende och verk‑

Ett nytt avloppsreningsverk med

samhetsutövare på Gotland ska ta

modern reningsprocess minskar

hänsyn till klimatet och vårda reci‑

påverkan på recipienten som idag

pienterna

har måttlig ekologisk status.

En trygg tillgång på råvatten i form
av sötvatten från Bästeträsk även
vid torra perioder då vattenuttaget
idag utgör en liten del av vattentillgången.
Anslutning till ett större avloppsreningsverk med effektiv reningsprocess minskar påverkan på recipienten som idag har måttlig ekologisk
status.

Vattenresurser på Fårö behöver nyttjas till en större del av sin
kapacitet än idag. Utredningar
Region Gotland, boende, besö‑
S4

kare och verksamhetsutövare ska
värna om Gotlands vattenresurser.

krävs för att klargöra förutsättningarna. Kretsloppsanpassning
av spillvattenhanteringen gynnas vid byggnation av nytt lokalt
avloppsreningsverk som utformas

Grundvattenuttag på Fårö är inte
nödvändigt för allmän dricksvattenförsörjning, vattnet kan användas för
enskild VA-försörjning och naturens
egna behov.

för att optimera recirkulation av
vatten och återföring av slam.
Region Gotland ska fatta långsik‑
S5

tigt ekonomiskt hållbara beslut
avseende dricksvatten, spillvatten
och dagvatten
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Ytterligare utredningar krävs för
att klargöra förutsättningar för
framtida VA-försörjning och huruvida utvecklingen långsiktigt ekonomiskt hållbar.

Den tekniska lösningen behöver
anpassas till de stora säsongsvisa
variationerna vilket kräver en flexibel
utformning. Lyckas detta finns goda
förutsättningar för en långsiktigt
ekonomiskt hållbar VA-försörjning.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 1: NORR – FÅRÖ & DELOMRÅDE 2: NORR – FÅRÖSUND
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras
med kursiv stil och ljusare färg)

Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande

Utredning av förutsättningarna för lokal VA-försörjning,
Fårö
Utveckling av vattentäkt och vattenverk på Fårö
alternativt ledning från Föråsund
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder, Fårö
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten, lokalt
Fårö
Vattenskyddsområde, lokalt Fårö)
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde), Fårö
Utredning av förutsättningarna för ökat uttag av
vatten från Bästeträsk (pågår)
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder, Bästeträsk
Vattenskyddsområde Bästeträsk
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
Bästeträsk
Utbyggnad Fårösund vattenverk behövs ej för anslutning
av Fårö men om även andra områden på norra Gotland
ska anslutas (sannolikt inte aktuellt)
Om/nybyggnad avloppsreningsverk Fårö
Utbyggnad avloppsreningsverk Fårösund (pågår,
behöver ev utökas)
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd VAutredningsområden)
Anslutning av VA-utbyggnadsområden Fårö
Anslutning av VA-utbyggnadsområden Fårösund
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast
angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder
och pågående projekt)

0

34000

20000

5000
0

0

30000

20000

5000

0

2

1

0

0
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6.2

Delområde 3: Kappelshamn
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Behov av VA-försörjning ska tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde samt möjliggöra den begränsade utveckling av bebyggelsen som förutspås inom verksamhetsområdet. På sikt ska behov av VA-försörjning kunna tillgodoses
även i områden med pågående detaljplaner norr om Kappelshamn. Dessa planområden är har idag en låg prioritering för fortsatt arbete. Det finns inga VA-planområden i närheten av Kappelshamn. Behovet av VA-försörjning är
betydligt högre sommartid än under övriga delar av året. Produktionen av dricksvatten är under vissa perioder lägre
än behovet vilket orsakar behov av att köra vatten till området från annat vattenverk.
VA-föreningar som har enskild försörjning idag och där bebyggelsen är gles (dvs utgör inte VA-planområden) kan
anslutas till den allmänna VA-anläggningen via avtal om kapaciteten i dricksvattenproduktionen förstärks. Eventuellt
behöver även kapaciteten i avloppsreningsverket förstärkas för att möjliggöra anslutningar via avtal.
Åtgärder i den allmänna VA-anläggningen i Kappelshamn behöver göras på sikt förutsatt att behovet ökar. Befintliga
brunnar har provpumpats och uttaget bedöms inte kunna ökas i dessa. Utökat uttag behöver därför ske i kompletterande brunnar, alternativt behöver den naturliga grundvattentillgången förstärkas genom infiltration av ytvatten.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I KAPPELSHAMN
Nuvarande abonnenter i Kappelshamn utnyttjar nuvarande kapacitet till max. Förutsättningar finns att utveckla den
allmänna VA-anläggningen lokalt för att möjliggöra eventuell utökning av verksamhetsområdet. SGU har identifierat
Kappelshamn som ett område med gynnsamma förutsättningar för att kunna förstärka grundvattentillgången genom infiltration av ytvatten. Samtidigt finns en materialtäkt i närheten av vattentäkten som har planer på att utöka
sin verksamhet närmare vattentäkten. Åtgärder för att stärka skyddet av vattentäkten är angeläget. Vattensparande
åtgärder bör också prioriteras för att inte behovet av åtgärder för förstärkning av dricksvattenkapaciteten ska bli akut.
Vattensparande åtgärder är dock inte en permanent lösning.
Om det uppstår ett behov av att ansluta ytterligare bebyggelse, som idag ligger utanför verksamhetsområdet, behöver kapaciteten i den allmänna VA-anläggningen öka. Beroende på när i tid det blir aktuellt att förstärka kapaciteten
i Kappelshamn kan en försörjning kopplad till Lärbro/Slite vara ett rimligt alternativ, förutsatt att tillräcklig kapacitet
har skapats i dricksvattenförsörjningen i Lärbro/Slite.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning i Kappelshamn

S2

Gotland ska ha en robust försörj‑
ning av dricksvatten

Region Gotland, boende och verk‑
S3

samhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda reci‑
pienterna

Region Gotland, boende, besökare
S4

och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser

Region Gotland ska fatta långsik‑
S5

tigt ekonomiskt hållbara beslut
avseende dricksvatten, spillvatten
och dagvatten
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Sammankoppling mot Lärbro

Förutsättningar finns att skapa en
robust tillgång på råvatten. Nyttjanderätten behöver säkerställas i
ett långsiktigt perspektiv,

(Slite)
Vattenförsörjning från ett större
vattenverk med hög kapacitet
(med den utveckling som föreslås
för Lärbro vattenverk)

Normal förnyelse i takt med kommande behov, bland annat för att
bidra till en förbättrad ekologisk
status (måttlig idag).

Anslutning till ett större avloppsreningsverk med effektiv reningsprocess minskar påverkan på
recipienten som idag har måttlig
ekologisk status.

Vattensparande åtgärder kan tillfälligt minska behovet av att nyttja
ytterligare grundvattenresurser för
dricksvattenändamål.
Utredning krävs för att fastställa
förutsättningar för lokal VA-försörjning, dock förefaller förutsättningarna vara goda.

Möjlighet att förstärka råvattentillgången med vatten från kalkindustrin som annars tillförs Östersjön.
Överföringsledningar längs en relativt kort sträcka ersätter behovet
av investeringar lokalt. På sikt kan
det vara ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ än att göra investeringar lokalt i Kappelshamn.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 3: NORR – KAPPELSHAMN
Tidplan
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
kursiv stil och ljusare färg)
2018-2020 2021-2024 2025-2029

2030-

Löpande

Utredning av förutsättningarna för lokal VA-försörjning i
Kappelshamn
Etablering av kompletterande vattentäkt
Riskanalys för befintlig vattentäkt samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder
Rådighet över vattenuttag
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
Vattensparande åtgärder (tillfällig lösning)
Utbyggnad av vattenverk
Utbyggnad av avloppsreningsverk (förutsatt att behovet
ökar)
Dialog med fastighetsägare utanför verksamhetsområde
och utanför VA-planområde
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

150

3750

3750
10

0
0

0

1500

11500

1

1

0
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6.3

Delområde 4: Valleviken

Valleviken
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Föreslagna åtg

Förslag
spillvatt

"
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dricksva

"
)
!
(
"
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Befintliga anlägg
planerade åtgärd

Lärbro

!
(

Avlopps

"
)

Vattenv

Befintlig

Befintlig

Planera

"
)

Slite

Valleviken

"
)
!
(

´

0

1,5

3

Teckenförklaring
Föreslagna åtgärder

VA-planområden,
klassificering

Förslag överföringsledning
spillvatten

Utredningsområde

Förslag överföringsledning
dricksvatten

VA-bevakningsområde

Befintliga anläggningar och
planerade åtgärder

Prioritering för beslut om VAutbyggnad i
exploateringsområden

!
(

Avloppsreningsanläggningar

Plan inom befintligt
verksamhetsområde

"
)

Vattenverk

Låg prioritet

Befintlig spillvattenledning
Befintlig dricksvattenledning
Planerad dricksvattenledning
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Hög prioritet

6

km

ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Behov av VA-försörjning ska kunna tillgodoses i nuvarande verksamhetsområde i Valleviken inklusive en något ökad
bebyggelse. Vattentäkten utgörs av ett gammalt kalkbrott. Sommartid används vattentäkten för bad och användning
av tvål, solkräm mm orsakar förorening av råvattnet. En utveckling av VA-försörjningen i området behöver också beakta behovet av att ansluta VA-planområden längs kusten mellan Lärbro och Valleviken. Flera av VA-planområdena
har sådana förutsättningar att det finns eller kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang
vilket innebär att Region Gotland har ett ansvar enligt Lag och allmänna vattentjänster §6. Ett sådant område är
Hellvi Stengrinde (Hide) som är anmält till Länsstyrelsen. Längs kusten kan det också finnas glesare bebyggelse där
det finns intresse för anslutning till den allmänna VA-anläggningen via avtal (t.ex. samfälligheter och VA-föreningar).

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL LÄRBRO/SLITE
I första hand utreds förutsättningarna för att ansluta Valleviken och VA-planområden längs kusten till allmänna VA-anläggningar i Lärbro/Slite. Utredningen belyser även förutsättningarna för alternativen, lokal VA-försörjning i Valleviken och anslutning till Fårösund.
Avloppsreningsverket i Valleviken har lägre kapacitet än behovet under högsäsong och vattenverket producerar
vatten på maximal kapacitet. Vattentäkten i ett nedlagt kalkbrott nyttjas sommartid för bad vilket kan orsaka problem vid produktion av dricksvatten. Att utveckla VA-försörjningen lokalt i Valleviken kräver utökad kapacitet och
ombyggnad av både vatten- och avloppsförsörjningen.
Mellan Valleviken och Lärbro finns flera VA-utredningsområden där det kan finnas ett ansvar för Region Gotland
att ordna VA-försörjning, bland annat Hellvi Stengrinde (Hide) där de boende redan har aviserat till Region Gotland
och länsstyrelsen att det finns behov av en förbättrad VA-lösning. En utbyggnad av allmän VA-försörjning i områden mellan Valleviken och Lärbro genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen i Lärbro kan ske med ett
helhetsgrepp där även Vallevikens lokala VA-försörjning ersätts på sikt. Mellan Valleviken och Fårösund finns inga
VA-planområden eller påtalat intresse för anslutning till den allmänna VA-anläggningen. I det fall Valleviken ansluts
till Fårösund uppstår därför inte motsvarande samordningsvinster där VA-planområden längs vägen kan anslutas.
På lång sikt kan det vara motiverat att bygga samman VA-försörjningen hela vägen mellan Lärbro och Fårösund via
Valleviken. En sådan utveckling skapar ett redundant system som har goda förutsättningar att erbjuda en trygg och
ändamålsenlig VA-försörjning på Norra Gotland.
Utifrån den ökning av dricksvattenbehovet som förutses kring Valleviken och längs kusten mot Lärbro är det oklart
om det finns förutsättningar att utveckla den lokala dricksvattenförsörjningen kring Valleviken. Från Lärbro finns
möjlighet att försörja Valleviken och tillkommande områden med dricksvatten från det sammankopplade ledningsnätet mellan Slite och Lärbro, förutsatt att föreslagen kapacitetsförstärkning i dricksvattenförsörjningen i Lärbro
genomförs. I Site avloppsreningsverk finns förutsättningar för omhändertagande av spillvatten från Valleviken och
tillkommande områden.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning i

Försörjning kopplad

Försörjning kopplad till

Valleviken

till Lärbro/Slite
Möjliggör en tydlighet
till fastighetsägare i
VA-planområden längs
kusten mellan Lärbro
och Valleviken om utveckling av VA-försörjningen.

Fårösund

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

Frågan om utveckling av
VA-försörjning i VA-planområden längs kusten
mellan Lärbro och Valleviken kvarstår.

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

Utredningar krävs för att
klargöra förutsättningarna för lokal dricksvattenproduktion.

En vattenförsörjning
med god kapacitet genom den utveckling som
föreslås för dricksvattenproduktionen vid Lärbro.

En vattenförsörjning med
god kapacitet från Fårösunds vattenverk (beroende på om även Fårö ska
försörjas med vatten från
Fårösund)

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare på
Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och vårda
recipienterna

Normal förnyelse i takt
med kommande behov,
bland annat för att bidra
till en förbättrad ekologisk status (måttlig idag).

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på recipienten.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på recipienten.

S4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna om Gotlands
vattenresurser

Ytterligare grundvatten
behöver tas ut för att tillgodose behovet.

Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med
vatten från kalkindustrin
som annars tillförs Östersjön.

Uttaget av vatten från
Bästeträsk behöver ökas
vilket kan stå i konflikt
med naturvårdsintressen.

S5

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

Omfattande åtgärder
krävs för att utveckla
VA-försörjningen för att
motsvara nuvarande och
kommande behov.

En långsiktigt hållbar
helhetslösning för
VA-försörjning möjliggörs i ett område där
behov av utveckling av
VA-försörjningen är stort.

Vallevikens behov tillgodoses men ytterligare
åtgärder krävs för att
tillgodose behovet i
VA-planområden längs
kusten mellan Lärbro och
Valleviken

S1
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Frågan om utveckling av
VA-försörjning i VA-planområden längs kusten
mellan Lärbro och Valleviken kvarstår.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 4: NORR – VALLEVIKEN
Tidplan
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
kursiv stil och ljusare färg)
2018-2020 2021-2024 2025-2029

2030-

Löpande

Åtgärder Lärbro vattenförsörjning (se delområde 5 – Norra
Gotland för detaljer)
Utredning av förutsättningarna för anslutning till Lärbro/
Slite samt belysning av alternativen
Avveckling av Valleviken vattenverk
Ledningsbyggnad (dricksvatten/spillvatten)
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd VAutredningsområden)
Dialog med fastighetsägare utanför verksamhetsområde
och utanför VA-planområde
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

800

5000

5100

0
20

0,2

7500

7500

5000

1

1

0

0
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6.4

Delområde 5: Norra Gotland
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Det finns idag behov av mer dricksvatten för att försörja Slite och Lärbro med dricksvatten. I Stenkyrka-Licknatte och
Martebo orsakar råvattenkvaliteten behov av åtgärder i vattenverken för att regionen ska säkerställa leverans av ett
tjänligt dricksvatten. Flera av VA-planområdena kring Lärbro och mot Valleviken har sådana förutsättningar att det
finns eller kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att Region Gotland
har ett ansvar enligt Lag och allmänna vattentjänster §6. Ett sådant område är Hellvi Stengrinde (Hide) som är anmält
till Länsstyrelsen. Längs kusten kan det också finnas glesare bebyggelse där det finns intresse för anslutning till den
allmänna VA-anläggningen via avtal (t.ex. samfälligheter och VA-föreningar). Från kalkindustrin pumpas idag enorma mängder sötvatten ut i havet. Undersökningar utförda av SGU visar på goda möjligheter för grundvattenuttag i
området. Ett helhetsgrepp kring utvecklingen av VA-försörjningen på Norra Gotland, beaktat behov och möjligheter,
är angeläget.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL LÄRBRO/SLITE
Genom att förstärka VA-försörjningen kring Slite – Lärbro skapas möjlighet att både utöka bebyggelsen inom befintligt
verksamhetsområde och att bygga ut allmän VA-försörjning till de VA-planområden som finns längs kusten mellan
Lärbo och Valleviken.
Spillvattenhanteringen i Slite-Lärbro och vidare mot Stenkyrka-Licknatte har idag goda förutsättningar att hantera
utveckling av VA-försörjning i området. Åtgärder krävs för att förstärka dricksvattenförsörjningen. Lokalt finns goda
förutsättningar, genom vatten från kalkindustrin och från grundvatten i områden kring Lärbro eller ytvatten från Bästeträsk. Fortsatta utredningar krävs för att besluta om mest gynnsamma utvecklingen för att förstärka råvattentillgången. Vattendomen för Bästeträsk medger dricksvattenförsörjning till Fårösund, Fårö och Bunge men behöver utredas
vidare för att veta förutsättningarna för försörjning även av Norra Gotland i ett långsiktigt perspektiv.
Ett utbyggt eller nytt vattenverk vid Lärbro, med en reningsprocess som möjliggör produktion av dricksvatten från
olika råvattenkällor, skapar en mindre sårbar dricksvattenförsörjning. Genom att satsa på en modern dricksvattenproduktion i Lärbro kan mindre vattenverk på norra Gotland läggas ned.
Slite vattenverk liksom vattentäkten Othem fungerar idag väl och kapaciteten är god. Genom att behålla dricksvattenproduktionen i Othem vattenverk för att försörja Slite med dricksvatten finns förutsättningar för att på sikt skapa
redundans med Lärbro vattenverk. För detta krävs i så fall en ny dricksvattenledning (Befintlig ledning från Slite upp
mot Lärbro kan ev komma att nyttjas för råvatten från Cementa till Lärbro vattenverk).
Nyttjande av råvatten från Tingstäde träsk för att försörja Slite-Lärbro-Martebo med dricksvatten medför oönskade och
mindre gynnsamma konsekvenser för vattenförsörjningen i Visby. Vattnet från Tingstäde träsk behövs för att försörja
Visby med dricksvatten fram till dess en annan vattentäkt finns att tillgå.
Överföring av dricksvatten från Fårösunds vattenverk till Lärbro kräver längre ledningsdragningar men skapar samtidigt en redundans mellan Norra Gotland och Fårösund. Samordningsvinster genom att samtidigt bygga överföringsledningar för spillvatten till Tingstäde eller Fårösund bedöms inte finnas eftersom de bästa förutsättningarna finns i
Slite avloppsreningsverk.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

Boende och verksam‑

Försörjning kopplad till
Lärbro/Slite

Försörjning kopplad till
Tingstäde Träsk

Utvecklingen bidrar inte
till ökad tydlighet.

Utvecklingen bidrar inte
till ökad tydlighet.

hetsutövare på Gotland
S1

ska veta var VA-försörj‑
ningen ska vara enskild
och var den ska vara all‑
män
Gotland ska ha en robust

S2

försörjning av dricksvat‑
ten

Region Gotland, boende,
besökare och verksam‑
S4

hetsutövare ska värna
om Gotlands vattenre‑
surser

Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt
S5

hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten
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Goda
förutsättningar
finns att skapa en trygg
tillgång på råvatten från
grundvatten
och/eller
från kalkbrotten.
Möjlighet att förstärka
råvattentillgången med
vatten från kalkindustrin
som annars tillförs Östersjön. Alternativt behöver
ytterligare grundvatten
tas ut för att tillgodose
behovet.
Investeringar görs för att
lokalt skapa förutsättningar för att förstärka
Lärbro och Slite som de
två
huvudkomponenterna i VA-försörjningen,
mindre verk läggs ner.

Sannolikt är Tingstäde
träsk även fortsättningsvis en nödvändig vattentäkt för Visbys vattenförsörjning. Kapaciteten att i
så fall också försörja Norra Gotland med vatten är
mycket begränsad.
Andra vattentäkter behöver nyttjas för försörjning
av Visby.

Möjligheten att nyttja
Tingstäde träsk för vattenförsörjning i Visby
minskar vilket kan vara
kostsamt att kompensera
för genom andra vattentäkter.

Försörjning kopplad till
Fårösund
Möjlighet finns för anslutning till dricksvatten
i VA-planområden och
bebyggelse längs överföringsledningen.
En vattenförsörjning med
god kapacitet från Fårösunds vattenverk (beroende på om även Fårö ska
försörjas med vatten från
Fårösund))

Uttaget av vatten från
Bästeträsk behöver ökas
vilket kan stå i konflikt
med naturvårdsintressen.
Långa dricksvattenledningar byggs mellan Fårösund och Lärbro men
det uppkommer ingen
samordningsvinst med
att lägga ledningar för att
utveckla spillvatten eftersom det behovet inte
finns.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 5: NORR – NORRA GOTLAND
Tidplan
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
kursiv stil och ljusare färg)
2018-2020 2021-2024 2025-2029

2030-

Löpande

Utredning av förutsättningarna för förstärkt
råvattentillgång
Etablering av kompletterande vattentäkt (eller
råvattenledning) inkl tillstånd, vattenskydd mm
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten Lärbro
(ev även Slite-Othem) vattentäkter
Vattenskyddsområde befintliga vattentäkter
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
befintliga vattentäkter
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
kompletterande vattentäkt-/er
Utredning avseende vattenverkens framtid och
sammankoppling med hänsyn till bristande kapacitet vid
utbyggnad.
Om/nybyggnad Lärbro vattenverk
Ledningsbyggnad (sista bitarna vid Stenkyrka Licknatte
samt Othem-Lärbro)
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VAutredningsområden)
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

3000

12500

10500

0
0

2000

6000

7000

2000

1

2

1

0

0
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6.5

Delområde 6: Västris Tingstäde och Tingstäde samhälle
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Inga direkta problem har identifierats i avloppsanläggningen Västris Tingstäde som tar emot spillvatten lokalt i Västris
Tingstäde där dricksvattenförsörjningen är enskild. Tingstäde samhälle avloppsreningsverk tar emot vatten från Tingstäde samhälle och slam från Tingstäde vattenverk och har idag fullt utnyttjad kapacitet. Uttag i vattentäkten Tingstäde Mejeriet har vid vissa förhållanden orsakat påverkan närliggande brunnar. I området finns inga VA-planområden
eller kommande detaljplaner. Utvecklingen av VA-försörjningen i området avser i första hand kapacitetsförstärkning
av Tingstäde samhälle avloppsreningsverk.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
LOKAL FÖRSTÄRKNING I VÄSTRIS TINGSTÄDE OCH TINGSTÄDE SAMHÄLLE
Lokal försörjning av spillvatten behålls i Västris Tingstäde. Verket är relativt nytt och försörjer ett mindre antal personer. Om problem uppstår med verket utreds anslutning till Tingstäde avloppsreningsverk. Om behov uppstår enligt
LAV §6 för vattenförsörjning i ett större sammanhang utreds anslutning till Tingstäde samhälle vattenverk.
Vattenförsörjningen och spillvattenhanteringen i Tingstäde samhälle utvecklas i takt med att behov uppkommer.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Enskild vattenförsörjning och allmän spillvattenhantering
Boende och verksamhetsutövare
S1

på Gotland ska veta var VA-för‑
sörjningen ska vara enskild och

Det är tydligt för invånarna att ansvaret för dricksvattenförsörjningen fortsatt åligger fastighetsägaren och att inga stora förändringar planeras avseende verksamhetsområdet.

var den ska vara allmän
Region Gotland ska fatta långsik‑
S5

tigt ekonomiskt hållbara beslut
avseende dricksvatten, spillvatten

Fungerande anläggningar behålls och förnyas vid behov.

och dagvatten
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 6: NORR – VÄSTRIS TINGSTÄDE OCH TINGSTÄDE SAMHÄLLE
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten
Tingstäde Mejeriet vattentäkt
Utredning avseende reningsprocessen i Tingstäde
avloppsreningsverk.
Utveckling av Tingstäde avloppsreningsverk. Behovet
av åtgärder i verket påverkas av utvecklingen eller
nedläggningen av Tingstäde vattenverk.
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för
tillkommande bebyggelse
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

0

0

0

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

5000

5000

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0

0

0

0
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0
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6.6

Delområde 7: Visby
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Behov av VA-försörjningen ska kunna tillgodoses i nuvarande och kommande utökning av verksamhetsområdet.
Bebyggelsen i och kring Visby ska utvecklas med flera tusen bostäder på sikt. Det finns planer på en kryssningskaj
med VA-försörjning från den allmänna VA-anläggningen som enda rimliga alternativet. Ett helhetsgrepp kring utvecklingen av VA-försörjningen i och kring Visby är brådskande.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
UTREDNING KRÄVS AVSEENDE DRICKSVATTEN. SPILLVATTEN UTREDS SOM
RESURS.
Tillfällig förstärkning av vattenförsörjning till Visby från Kvarnåkershamn är redan beslutad och arbete pågår för att
möjliggöra detta. Dock kommer det vatten som produceras i Kvarnåkershamn på sikt behövas för att tillgodose
dricksvattenbehovet på södra Gotland. Vattentillgången i Visby måste därmed förstärkas från andra råvattenkällor.
För att kunna fatta beslut om hur det ska ske på ett ändamålsenligt sätt krävs mer utredningar. Utredningarna behöver beakta riktlinjen att i första hand nyttja sötvatten för dricksvattenproduktion samtidigt som riktlinjen om ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut, dvs investeringar ska göras i anläggningar som fungerar på sikt, inte på tillfälliga
lösningar vars nytta upphör.
Utveckling av vattenverk för dricksvattenproduktion till Visby påverkas av vilket råvatten som ska nyttjas. I det fall
sötvatten finns att tillgå behöver investeringen att bygga ett nytt vattenverk i Visby ställas i relation till att reinvestera
i utbyggnad och ombyggnad av Tingstäde vattenverk och Visby vattenverk. En utredning som tar ett samlat grepp
kring råvattenkällor och vattenverk för Visbys vattenförsörjning är därför angeläget.
Åtgärder i Visby avloppsreningsverk krävs för att tillgodose det behov som finns på sikt. Möjligen uppkommer i
senare skede behov av att välja mellan att bygga ut befintligt verk på befintlig plats eller att omlokalisera avloppsreningsverket, beroende på vilka förutsättningar som finns på den befintliga platsen. Redan innan behov finns av att
bygga ut avloppsreningsverket bör åtgärder vidtas för att om möjligt nyttja det renade spillvattnet som en resurs, för
dricksvattenproduktion eller för annat ändamål där behov finns av stora mängder vatten.

Region Gotland VA-PLAN 2018-05-31 | 45

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

Gotland ska ha en
S2

robust försörjning av
dricksvatten

Region Gotland,
boende, besökare och
S4

verksamhetsutövare
ska värna om Gotlands
vattenresurser

Region Gotland ska
fatta långsiktigt eko‑
S5

nomiskt hållbara
beslut avseende dricks‑
vatten, spillvatten och
dagvatten
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Förstärkning befintliga verk

Nytt sötvattenverk, Visby

Utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för
tillgång på råvatten av tillräckligt mängd.

Utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för
tillgång på råvatten av tillräckligt mängd.

Möjlighet att förstärka råvattentillgången med vatten
från kalkindustrin som annars tillförs Östersjön, eller
med renat spillvatten. Alternativt behöver ytterligare
grundvatten tas ut för att
tillgodose behovet.

Möjlighet att förstärka råvattentillgången med vatten
från kalkindustrin som annars tillförs Östersjön, eller
med renat spillvatten. Alternativt behöver ytterligare
grundvatten tas ut för att
tillgodose behovet.

En långsiktig lösning uppnås, dock är den uppbyggd
av flera komponenter (Visby
VV och Tingstäde VV) som
vid en framtida fortsatt utveckling och ev förändrade förutsättningar behöver
kunna fungera bra tillsammans.

En långsiktig lösning uppnås, baseras på flera olika
råvattenkällor kopplade till
ett vattenverk. Skapar en
dricksvattenförsörjning som
på ett kostnadseffektivt sätt
kan anpassas efter förändrade förutsättningar såsom
behov, teknik, råvattenkvalitet.

Avsaltningsverk, Visby
Råvatten från havet
finns i obegränsad
mängd, vatten från
Tingstäde träsk och från
grundvattentäkter kan
användas för utblandning.
Uttag av grundvatten är
fortsatt aktuellt för att
blanda upp det vatten
som renas i avsaltningsverk. Renat spillvatten
kan vara en resurs som
är möjlig att nyttja för
inblandning med havsvatten.

En långsiktig lösning
uppnås, dock är det en
kostnadsintensiv
reningsprocess.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 7: NORR – VISBY
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)
Utredning av förutsättningarna för förstärkt
råvattentillgång (även renat spillvatten)

2030-

Löpande

Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
vattenskyddsåtgärder
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) nya
och tillkommande vattentäkter
Utredning avseende vattenverkens framtid med hänsyn
till bristande kapacitet och upprustningsbehov
Etablering av kompletterande vattentäkt (inkl tillstånd,
vattenskydd mm)
Om/nybyggnad Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
alternativt nytt sötvattenverk eller bräckvattenverk
Byggnation av råvattenledning
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VAutredningsområden)
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

1000

77000

77000

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0
0

211000

218500

7500

0,5

2

2

0

0
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6.7

Delområde 8: Träkumla
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Inga direkta problem har identifierats i områdets dricksvattenförsörjning. Behov finns att på sikt förbättra spillvattenhanteringen i de dammar som utgör avloppsreningsanläggningen. I området finns inga VA-planområden eller kommande detaljplaner varför utvecklingen av VA-försörjningen i området inte prioriteras.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I TRÄKUMLA
Lokal försörjning av dricksvatten behålls i Träkumla. Verket försörjer ett mindre antal personer. Vattensparande åtgärder analyseras och vidtas i väntan på förstärkt kapacitet i dricksvattenproduktionen. Vattensparande åtgärder ska
dock inte betraktas som en permanent lösning. Spillvattenhanteringen utvärderas och vid behov byggs anläggningen om så att reningseffekten förbättras.
Om det inte finns rimliga förutsättningar att förstärka VA-försörjningen lokalt i Träkumla utreds anslutning till Visby.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning dricksvatten i Träkumla och Enskild spillvattenhantering
Boende och verksamhetsutövare
S1

på Gotland ska veta var VA-för‑
sörjningen ska vara enskild och
var den ska vara allmän

En trygg tillgång på råvatten säkerställs delvis genom rådighet och tillstånd
för grundvattenbortledning. Det är tydligt för invånarna att ansvaret för
spillvattenhanteringen fortsatt åligger fastighetsägaren (med tillsyn från
Region Gotland) och att inga stora förändringar planeras avseende verksamhetsområdet.

Region Gotland ska fatta långsik‑
S5

tigt ekonomiskt hållbara beslut
avseende dricksvatten, spillvatten

Fungerande anläggningar behålls och förnyas vid behov.

och dagvatten
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 8: NORR – TRÄKUMLA
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)
Utredning avseende begränsande faktor i
dricksvattenproduktionen

2030-

Löpande

Förstärkning av vattentäkt eller vattenverk
Vattensparande åtgärder (tillfällig lösning)
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
kompletterande vattentäkt
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
befintliga vattentäkter
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten
Utredning avseende förutsättningarna att förbättra
spillvattenreningen lokalt vid befintlig anläggning
Förbättring av spillvattenanläggningen
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VAutredningsområden)
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för
tillkommande bebyggelse
Uppskattad budget (läggs till som siffror i resp ruta där så
är möjligt att uppskatta)
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)

0

100

500

0
20

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

10000

6000

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0

0,1

0,1

0
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0
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6.8

Delområde 9: Åminne
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Försörjningen av dricksvatten i Åminne behöver på sikt förstärkas för att kunna tillgodose behov inom nuvarande
verksamhetsområde. I området finns ett VA-utbyggnadsområde VA-planområden med bedömt behov av förändrad
VA-försörjning. Det finns inga andra områden där behov av anslutning till den allmänna VA-anläggningen kan förväntas uppkomma. Utvecklingen av dricksvattenförsörjningen i området är inte prioriterad men behöver på sikt
hanteras.
Behov av utveckling av enskilda avloppsanläggningar hanteras via tillsyn.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I ÅMINNE
En förstärkning av den lokala dricksvattenförsörjningen i Åminne rekommenderas eftersom kapaciteten i befintlig
grundvattentäkt på sikt troligtvis kan utökas för att uppfylla de behov som finns. Vattenbesparande åtgärder i samhället
är en viktig åtgärd för behovet ska tillgodoses fram till dess att kapaciteten förstärks. Vattensparande åtgärder ska dock inte
betraktas som en permanent lösning.

Det finns inga kända problem med enskilda avloppslösningar varför behovet av utbyggnad av allmän spillvattenhantering inte finns i nuläget. Om behov uppstår av spillvattenhantering i ett större sammanhang kan en lokal avloppsreningsanläggning anläggas och verksamhetsområde skapas även för spillvatten.
En anslutning till Slite vattenverk och avloppsreningsverk bedöms inte vara motiverat då förutsättningarna lokalt i
Åminne är goda, både vad avser försörjning av dricksvatten som hantering av spillvatten. Mellan Åminne och Slite
finns inga VA-planområde som orsakar behov av ledningsutbyggnad längs sträckan.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning dricksvatten och
Enskild spillvattenhantering i

Boende och verksamhetsutövare
S1

på Gotland ska veta var VA-för‑
sörjningen ska vara enskild och
var den ska vara allmän

S2

Gotland ska ha en robust försörj‑
ning av dricksvatten

Region Gotland, boende och verk‑
S3

samhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda reci‑
pienterna.
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Åminne
Det är tydligt för invånarna att ansvaret för spillvattenhanteringen
fortsatt åligger fastighetsägaren
(med tillsyn från Region Gotland)
och att inga stora förändringar planeras avseende verksamhetsområdet.
Utredningar krävs för att klargöra
förutsättningar för utveckling av
dricksvattenförsörjningen. Dessa
bedöms dock vara goda.
Myndighetens tillsyn och fastighetsägarens underhåll och vid
behov förnyelse av enskilda avloppsanläggningar är viktigt för att
minska påverkan på recipienten
som har måttlig ekologisk status

Försörjning kopplad till Slite

Om spillvatten ska anslutas till Slite
bildas verksamhetsområde för detta
vilket inte finns idag. Möjliggör kommande anslutningar till allmän spillvattenhantering.

Trygg tillgång på dricksvatten från
Slite.
Anslutning av fler fastigheter till ett
allmänt avloppsreningsverk med effektiv reningsprocess minskar påverkan på recipienten som har måttlig
ekologisk status.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 9: NORR – ÅMINNE
Tidplan
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Utredning avseende förstärkt råvattentillgång
Förstärkning av vattentäkt eller vattenverk
Vattensparande åtgärder (tillfällig lösning)
Riskanalys för vattentäkter samt handlingsplan för
kompletterande vattentäkt
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
befintliga vattentäkter
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten (förutsatt
att befintligt tillstånd inte räcker till)
Rådighet över marken där vattenverket står
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för
tillkommande bebyggelse
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

150

8050

500

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0
2000

2000

0

4500

0,1

0,5

0,1

0

0
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6.9

Delområde 10: Roma-Dalhem
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Det förekommer kvalitetsproblem, bland annat bor och bakterier, i vattentäkten och det är angeläget att åtgärd
vidtas för att Region Gotland ska kunna säkerställa leverans av ett tjänligt dricksvatten. I närheten av Roma finns
VA-planområden där det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang vilket innebär att
Region Gotland har ett ansvar enligt Lag och allmänna vattentjänster §6.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSTÄRKNING I ROMA

Den kunskap som finns om förutsättningarna för förbättrad dricksvattenproduktion i Roma bedöms inte vara tillräckliga för att fatta beslut om att lägga ner vattentäkten och vattenverket och istället ansluta Romas VA-försörjning till
Visby eller Tofta.
En utredning med fältundersökningar rekommenderas där förutsättningarna för utvecklad lokal dricksvattenproduktion, såväl råvatten som vattenverk, jämförs med investering för anslutning till Visby eller Tofta av dricksvatten, men
även spillvatten. Syftet är att skapa grund för investeringsbeslut som skapar en långsiktigt hållbar lösning i alla berörda
avseenden.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Försörjning kopplad till

Försörjning kopplad till

Tofta

Visby

Oklart vilka förutsättningar som finns för
dricksvattenförsörjning.
Utredning krävs för att
klargöra detta.

En trygg tillgång till dricksvatten med möjlighet att
erhålla dricksvatten såväl
från Visby som från södra
Gotland.

En trygg tillgång till
dricksvatten med möjlighet att erhålla dricksvatten såväl från Visby som
från södra Gotland.

Utbyggnad av reningsverket kan samtidigt
förbättra reningsprocessen och minska påverkan på recipienten
som har måttlig ekologisk status.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på recipienten. Både nuvarande
och ny recipient har måttlig
ekologisk status.

Anslutning till ett större
avloppsreningsverk med
effektiv reningsprocess
minskar påverkan på recipienten. Både nuvarande och ny recipient har
måttlig ekologisk status.

Utredningar krävs för
att avgöra vilka investeringar som krävs och
om dessa är gynnsamma i förhållande till
alternativet med en
överföringsledning.

Investeringen kan uppskattas relativt väl men behöver sättas i relation till de
ekonomiska förutsättningarna för förstärkning lokalt
i Roma.

Investeringen kan uppskattas relativt väl men
behöver sättas i relation
till de ekonomiska förutsättningarna för förstärkning lokalt i Roma.

Förstärkning i Roma

S2

Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Region Gotland, boende
och verksamhetsutövare
S3

på Gotland ska ta hänsyn
till klimatet och vårda reci‑
pienterna.
Region Gotland ska fatta
långsiktigt ekonomiskt

S5

hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten
och dagvatten
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 10: SÖDER – ROMA-DALHEM
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)
Utredning avseende förstärkt råvattentillgång med
belysning av alternativ reningsprocess och förutsättningar
att sammankoppla med Visby/Tofta

2030-

Löpande

Förstärkning av vattentäkt
Ny process vattenverket
Riskanalys samt handlingsplan för befintlig och/eller
kompletterande/alternativa brunnar
Vattenskyddsområde för befintlig och/eller
kompletterande/alternativa brunnar
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
befintliga vattentäkter
Tillståndsansökan för bortledning av grundvatten i
kompletterande/alternativa brunnar
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (ev fd VAutredningsområden)
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

1500

22500

150

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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0
0

7000

7500

7500

0

0,2

0,5

0,5

0,5

0
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6.10

Delområde 11: Katthammarsvik - Herrvik
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING
Arbete pågår för att bygga ett nytt avloppsreningsverk I Katthammarsvik. Åtgärder behövs för att öka kapaciteten i
leverans av dricksvatten till abonnenterna. På Östergarnslandet, söder om Katthammarsvik och Herrvik finns VA-planområden, varav en del omfattas av VA-föreningar. Det bedöms finnas förutsättningar att även fortsättningsvis försörja
dessa områden med enskilda anläggningar, förutsatt att förhållandena inte ändras eller inte är sämre än vad som är
känt. Anslutning av VA-planområden till den allmänna anläggningen eller via avtal kan ske först efter att kapaciteten
i dricksvattenförsörjningen från Herrvik vattenverk har utökats.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
LOKAL SPILLVATTENHANTERING PÅ FÅRÖ. MER UTREDNING KRÄVS AVSEENDE
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN.
Avsaltningsverket i Herrvik försörjer idag främst verksamhetsområden i Katthammarsvik och områden på Östergarnslandet som har avtalsanslutning. Om kapaciteten i dricksvattenförsörjningen från Herrvik vattenverk ökas, till
exempel genomutbyggnad av en dricksvattenreservoar, bedöms dricksvattenförsörjning från Ljugarn inte vara ett
mer gynnsamt alternativ då det redan finns otillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen till Ljugarn.
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik ska byggas ut vilket bör göras med överkapacitet för att möjliggöra eventuell anslutning av de VA-planområden som identifierats i området samt på sikt även för att kunna avlasta Ljugarn
avloppsreningsverk. Förstärkning av kapaciteten i Ljugarn avloppsreningsverk pågår, dock är det oklart vilka förutsättningar som finns att öka kapaciteten på befintlig plats. En utbyggnad av Katthammarsviks avloppsreningsverk,
för att på sikt eventuellt även kunna avlasta Ljugarn avloppsreningsverk, skapar förutsättningar för en tillfredsställande VA-försörjning även kring Ljugarn och möjliggör ytterligare anslutningar.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Förstärkning i KatthammarsvikHerrvik

Gotland ska ha en
S2

robust försörjning av
dricksvatten

Projekt pågår för att säkerställa tillräcklig kapacitet i dricksvattenleveransen.

Försörjning kopplad till Ljugarn

Det är oklart vilken kapacitet som är möjlig
att uppnå i dricksvattenförsörjning från
Ljugarn.

Region Gotland,
boende och verksam‑
S3

hetsutövare på Got‑
land ska ta hänsyn till
klimatet och vårda

Ett nytt reningsverk med en djupare
utsläppspunkt minskar påverkan på
recipienten som har måttlig ekologisk
status.

Avlastning av Ljugarn avloppsreningsverk
ökar driftsäkerheten i spillvattenhanteringen i Ljugarn (minskar bräddningar). Både
nuvarande och ny recipient har måttlig ekologisk status.

Möjlighet finns att skapa en kretsloppsanpassad hantering av spillvatten i
nytt avloppsreningsverk. Ett nytt avloppsreningsverk, med ett utsläpp av
renat avloppsvatten som sker längre
ut/djupare i havet gynnar också recipienten.

Möjlighet finns att skapa en kretsloppsanpassad hantering av spillvatten i nytt avloppsreningsverk. Ett nytt avloppsreningsverk, med ett utsläpp av renat avloppsvatten som sker längre ut/djupare i havet
gynnar också recipienten.

recipienterna
Region Gotland,
boende, besökare och
S4

verksamhetsutövare
ska värna om Gotlands
vattenresurser

Region Gotland ska
fatta långsiktigt ekono‑
S5

miskt hållbara beslut
avseende dricksvatten,
spillvatten och dag‑
vatten
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Herrvik vattenverk är nybyggt och det
är länge kvar tills verket är avskrivet.
Det bedöms ekonomiskt långsiktigt
hållbart att investera för att stärka kapaciteten ut från vattenverket. Ett nytt
avloppsreningsverk kan dimensioneras för att möjliggöra nytta i ett större
perspektiv än lokalt i Katthammarsvik.

Dricksvattenleverans från Ljugarn kräver kapacitetsförstärkande åtgärder i ett befintligt
system. Anslutning av Ljugarn avloppsreningsverk möjliggör en långsiktig förstärkning av förutsättningarna att ta hand om
spillvatten i Ljugarn.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 11: SÖDER – KATTHAMMARSVIK-HERRVIK
Tidplan
Åtgärder
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Fortsatt optimering av verket för förstärkning av
kapaciteten från Herrvik vattenverk till abonnenterna
Riskanalys samt handlingsplan för skydd av råvattenintag
Vattenskyddsåtgärder för råvattenintag
Pågående projekt nytt avloppsreningsverk i
Katthammarsvik (befintligt ARV läggs ner)
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Dialog med fastighetsägare i VA-bevakningsområden på
Östergarnslandet om förutsättningarna för utveckling av
VA-försörjning via avtal
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

500

1000

6000

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

500

500

0

0

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0,5

0,5

0,5

0

0
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6.11

Delområde 12: Tofta - Klintehamn
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Tofta vattentäkt (Tofta och Eskelhem Övide) kan inte producera tillräckligt med dricksvatten under högsäsong och
kvalitetsproblem förekommer i vattentäkten. Längs kusten kring Tofta finns ett stort antal föreslagna detaljplaneområden där det sannolikt är rimligt att inrätta allmän VA-försörjning. Spillvatten pumpas till Klintehamn avloppsreningsverk vilket möjliggör en fortsatt utveckling av bebyggelsen kring Tofta. Det finns dricksvattenledningar till
Tofta både från Visby och söderifrån. Ett beslut om hur vattenförsörjningen ska ske i och kring Tofta är angeläget för
att fortsatt arbete ska bli resurseffektivt.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL VISBY/KLINTE
En fortsatt drift av vattentäkten i Tofta kräver åtgärder både vid vattentäkt och vattenverk för att säkerställa en tillfredsställande leverans av dricksvatten. Redan idag behöver kapaciteten förstärkas från Visby sommartid. När möjlighet finns att försörja Tofta även med vatten från Kvarnåkershamn vattenverk är det oklart om det är motiverat att
samtidigt upprätthålla funktionen i Tofta vattenverk. Avveckling av vattentäkten i Tofta kan ske om försörjningen
från Kvarnåkershamn kan säkerställas på sikt och en utredning visar att nedläggning av vattentäkten är ett samhällsekonomiskt rimligt beslut. I den utredningen behöver även vattenbehovet till andra delar av Gotland, som planeras försörjas med dricksvatten från Kvarnåkershamn, beaktas. En annan aspekt som behöver beaktas är påverkan
på ledningsnätet vid förändrad kvalitet i det dricksvatten som distribueras.
I det fall Kvarnåkershamn vattenverk kan leverera vatten även till de abonnenter som idag får vatten från Klinteby
vattenverk kan även Klinteby vattentäkt och vattenverk avvecklas på sikt. Motsvarande utredning som för Tofta
vattentäkt behövs för att säkerställa ett välgrundat beslut om ev nedläggning av vattentäkten. Foodmark är en stor
vattenförbrukare i Klinteby och dialog med företaget om framtida vattenförsörjning är en viktig förutsättning för
beslut angående Klinteby vattentäkt.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Behålla vattentäkten i Tofta

S2

Gotland ska ha en robust försörj‑
ning av dricksvatten

Region Gotland ska fatta långsik‑
S5

tigt ekonomiskt hållbara beslut
avseende dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

Trygg leverans av dricksvatten från två
olika vattenverk, dock ska detta samköras med ett tredje vattenverk. Sommartid ska vatten från lokal grundvattentäkt
blandas med dricksvatten från Visby/
Kvarnåkershamn vilket kan påverka vattenkvalitet hos abonnenten negativt.
Åtgärder krävs för att säkerställa leverans av ett tjänligt dricksvatten från
Tofta vattenverk. Detta samtidigt som
det finns sammankopplingar med både
Visby och Kvarnåkershamns vattenverk.

Försörjning kopplad till
Visby/Klinte

Trygg leverans av dricksvatten
från två olika vattenverk.

Nedläggning av Tofta vattenverk (och vattentäkt) omfördelar ekonomiska resurser till
andra delar av den allmänna
VA-anläggningen.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 12: SÖDER – TOFTA-KLINTEHAMN
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Utredning avseende förutsättningarna att lägga ner
vattentäkten i Tofta och Klinteby vattentäkt.
Riskanalys samt handlingsplan för Klinteby vattentäkt
Uppdaterat vattenskyddsområde för Klinteby vattentäkt
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
Klinteby vattentäkt
Utredning avseende reningsprocessen i Klinteby
vattenverk
Förbättrad reningsprocess i Klinteby vattenverk
Dricksvattenledning Klintehamn-Tofta
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd
utredningsområden) och detaljplanområden
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad budget (läggs till som siffror i resp ruta där så
är möjligt att uppskatta)
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

0

700

52000

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)
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0
0

2000

34000

0

0,5

0,5

0,5

0

0

Region Gotland VA-PLAN 2018-05-31 | 67

6.12

Delområde 13: Södra Gotland
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Beslut om utveckling av spillvattenhanteringen på Södra Gotland är angelägen. Vid flera av avloppsreningsanläggningarna finns ett akut behov av åtgärder i syfte att förbättra reningsprocessen och minska påverkan på omgivningen. Flera av avloppsdammarna i området fungerar otillfredsställande, med risk för viten och förelägganden om åtgärder. Ett par av
avloppsreningsanläggningarna fungerar tillfredsställande varför en sammankoppling inte är lika angelägen. Utan ett beslut, som
beaktar helheten på södra Gotland, finns risk att investeringar görs som inte är gynnsamma i ett långsiktigt perspektiv. Underskottet på dricksvatten är idag begränsande faktor för exploatering på Södra Gotland. Det är angeläget att
säkerställa att förutsättningar finns inte bara att producera dricksvatten i Kvarnåkershamn vattenverk, utan även att
distribuera dricksvatten för att tillfredsställa det behov som finns och som utvecklas. Möjliggörande av vattenhämtställen, så kallade vattenkiosker är angeläget för att tillgodose turismens behov av vatten.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
UTREDNING KRÄVS AVSEENDE SPILLVATTENHANTERINGEN. KAPACITETEN I
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN FÖRSTÄRKS.
Huruvida det är mer gynnsamt att fortsatt utveckla lokala små spillvattenanläggningar eller avveckla dessa och rena spillvattnet i få större anläggningar på Södra Gotland behöver utredas djupare för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut.
Utredningar har utförts tidigare och dessa bör beaktas vid fortsatt utredning. I utredningen bör ett helhetsgrepp tas om
förutsättningar och konsekvenser vid nedläggning av avloppsreningsanläggningarna i Hemse, Stånga, Lye, Garda, Burs,
När och Ronehamn i syfte att påverka beslut om tidplan och omfattning av sammankopplingen. Vid Hemse dammar och
Ronehamn avloppsreningsverk är det angeläget att förstärka kapaciteten i spillvattenhanteringen i det fall lokal hantering ska fortsätta. Vid Burs dammar är det angeläget att förbättra reningseffekten i det fall lokal hantering ska fortsätta.
Förstärkning av kapaciteten på dricksvattenledningen till Ljugarn från Katthammarsvik liksom färdigställande av
Kvarnåkershamns vattenverk (inkl pågående arbete för tillgång till grundvatten att blanda med vatten från Kvarnåkershamn), är angelägen för att kunna möjliggöra anslutning av fler abonnenter. Innan kapaciteten har förstärkts till
nuvarande verksamhetsområden bör närliggande områden, Burs och Ethelhem-Västringe inte anslutas.
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SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska
ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

S4

Region Gotland,
boende,
besökare och
verksamhetsutövare
ska värna
om Gotlands
vattenresurser
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Förstärkning av
dricksvattenkapaciteten

Utbyggnad av
spillvattenledningar

Förstärkning
av befintliga
avloppsreningsanläggningar

Trygg leverans av dricksvatten från Kvarnåkershamn vattenverk, med
komplettering från grundvattentäkter i området.

Påverkas inte

Påverkas inte

Påverkas inte.

Mer spillvatten renas i större
anläggningar med en mer
effektiv reningsprocess.
Möjligheten att överföra
spillvatten från dagens
recipienter med otillfredsställande ekologisk status
till recipienter med måttlig
ekologisk status är en del
i den utredning som ska
göras.

Påverkas inte

Hur vattenresurserna värnas
beror på var spillvattnet
kan komma att ledas och
hur det renade spillvattnet
kommer att nyttjas innan
det släpps ut i Östersjön.

Förbättring av befintliga
anläggningar minskar
miljöpåverkan vilket gynnar recipienten som har
otillfredsställande ekologisk status.

Flera av de befintliga
spillvattenanläggningarna möjliggör infiltration
av renat spillvatten vilket
gynnar grundvattenbildning eller kommer andra
vattenbrukare till nytta.

ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 13: SÖDER – SÖDRA GOTLAND
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Riskanalys samt handlingsplan för vattentäkter
Vattenskyddsområde för vattentäkterna Alva, Stånga och
Lojsta
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) för
alla vattentäkter
Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i
Lojsta vattentäkt, inklusive ev ny vattentäkt
Utredning avseende förstärkt kapacitet i ledningsnätet till
Ljugarn från Kvarnåkershamn
Fortsatt projekt avseende Kvarnåkershamns vattenverk
Förstärkning av kapaciteten i dricksvattenledningsnätet
mellan Hemse och Ljugarn
Utredning avseende helhetsgrepp på
spillvattenhanteringen mellan Hemse och Ljugarn
(Stånga, Lye, Ethelhem, Garda, Ronehamn, Burs och När,
även Havdhem dammar)
Förstärkning av kapaciteten i Ronehamn
avloppsreningsverk och Hemse dammar alternativt
utbyggnad av spillvattennätet för nedläggning av lokala
avloppsreningsanläggningar
Anslutning av VA-utbyggnadsområden
Utredning av VA-utredningsområden
Anslutning av VA-utbyggnadsområden (fd
utredningsområden)
Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggningar
till områden som inte ska omfattas av allmänt
verksamhetsområde
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

900

40000

40000

0
0

0

275000

282500

7500

0,5

0,5

0,5

0

0
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6.13

Delområde 14: Ethelhem - Västringe
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

VA-försörjningen har god kapacitet och en utveckling är inte prioriterad. Det finns kapacitet för att erbjuda ytterligare
anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FORTSATT LOKAL FÖRSÖRJNING I ETHELHEM-VÄSTRINGE
Kapaciteten i befintliga avläggningar är god i förhållande till behovet. När verken når sin tekniska livslängd kan det
vara motiverat att ansluta Ethelhem-Västringe till Lye istället för att utveckla den lokala VA-försörjningen. Utredning,
som tar ett helhetsgrepp kring spillvattenhanteringen på Södra Gotland (Hemse-Ljugarn) bör ligga till grund för
beslut om vilken utveckling som är rimlig på sikt i Ethelhem-Västringe.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Fortsatt lokal försörjning i
Ethelhem-Västringe

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska
ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

S4

Region Gotland,
boende,
besökare och
verksamhetsutövare
ska värna
om Gotlands
vattenresurser

Stabil tillgång på råvatten i lokal
grundvattentäkt med få risker.

Förbättring av befintlig anläggning
minskar miljöpåverkan vilket gynnar
recipienten som har otillfredsställande ekologisk status.

Dammarna möjliggör infiltration
av renat spillvatten vilket gynnar
grundvattenbildning eller kommer
andra vattenbrukare till nytta.

Försörjning kopplad till Lye (HemseLjugarn)

Trygg leverans av dricksvatten från Kvarnåkershamn vattenverk, med komplettering
från grundvattentäkter i området.
Mer spillvatten renas i större anläggningar
med en mer effektiv reningsprocess. Möjligheten att överföra spillvatten från dagens
recipienter med otillfredsställande ekologisk
status till recipienter med måttlig ekologisk
status är en del i den utredning som ska
göras.
Hur vattenresurserna värnas beror på var
spillvattnet kan komma att ledas och hur det
renade spillvattnet kommer att nyttjas innan
det släpps ut i Östersjön.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 14: SÖDER – ETHELHEM-VÄSTRINGE
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)

2030-

Löpande

Riskanalys samt handlingsplan för Västringe vattentäkt
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde)
befintliga vattentäkter
Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten
Utredning av Ethelhem dammar ingår i utredning av
spillvatten på södra Gotland
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för
tillkommande bebyggelse
Uppskattad budget (läggs till som siffror i resp ruta där så
är möjligt att uppskatta)
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

0

0

0

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

0

0

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0

0

0

74 | Region Gotland VA-PLAN 2018-05-31

0
0

0
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6.14

Delområde 15: Burs
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ANGELÄGENHET AV UTVECKLAD VA-FÖRSÖRJNING

Kapaciteten i dricksvattenförsörjningen är otillräcklig. Kapaciteten i dammarna (avloppsreningsanläggningen) är
känd, däremot inte belastningen dock förefaller reningsfunktionen vara bristfällig. Det finns ingen kapacitet för att
erbjuda ytterligare anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

REKOMMENDERAD UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN:
FÖRSÖRJNING KOPPLAD TILL STÅNGA (HEMSE-LJUGARN)
Utredning, som tar ett helhetsgrepp kring spillvattenhanteringen på Södra Gotland (Hemse-Ljugarn) bör ligga till
grund för beslut om vilken utveckling som är rimlig i Burs. Dricksvattensituationen i Burs behöver utvecklas liksom
avloppshanteringen Det bedöms på förhand vara motiverat att koppla samman Burs med Stånga i stället för att
förstärka VA-försörjningen lokalt.

SÄRSKILT BERÖRDA STRATEGIER
Fortsatt lokal försörjning i Burs

S2

Gotland ska ha en
robust försörjning av
dricksvatten

S3

Region Gotland,
boende och
verksamhetsutövare
på Gotland ska
ta hänsyn till
klimatet och vårda
recipienterna

S4

Region Gotland,
boende, besökare och
verksamhetsutövare
ska värna
om Gotlands
vattenresurser

Förutsättningar för tillgång på råvatten
i lokal grundvattentäkt är oklar.

Förbättring av befintlig anläggning
minskar miljöpåverkan vilket gynnar
recipienten som har otillfredsställande
ekologisk status.

Dammarna möjliggör infiltration av
renat spillvatten vilket gynnar grundvattenbildning eller kommer andra
vattenbrukare till nytta.

Försörjning kopplad till Lye (HemseLjugarn)

Trygg leverans av dricksvatten från Kvarnåkershamn vattenverk, med komplettering från grundvattentäkter i området.
Mer spillvatten renas i större anläggningar med en mer effektiv reningsprocess.
Möjligheten att överföra spillvatten från
dagens recipienter med otillfredsställande ekologisk status till recipienter med
måttlig ekologisk status är en del i den
utredning som ska göras.
Hur vattenresurserna värnas beror på var
spillvattnet kan komma att ledas och hur
det renade spillvattnet kommer att nyttjas
innan det släpps ut i Östersjön.
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ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN FÖR FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
DELOMRÅDE 15: SÖDER – BURS
Åtgärder
Tidplan
(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med
2018-2020 2021-2024 2025-2029
kursiv stil och ljusare färg)
Utredning av Burs dammar ingår i utredning av spillvatten
på södra Gotland

2030-

Löpande

Ledningar mellan Burs och Stånga (dricksvatten och
spillvatten)
Burs vattentäkt och vattenverk samt Burs dammar
avvecklas
Dialog i bygglovsskedet om VA-försörjning för
tillkommande bebyggelse
Uppskattad kostnad och resursbehov
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under perioden
(endast angiven i VA-planens huvuddokument, exkl
pågående projekt)

0

10100

10100

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast angiven i
VA-planens huvuddokument)

0

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) beroende
på utveckling och utformning (exkl pågående projekt)

0

2500

2500

Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas åtgärder och
pågående projekt)

0

0,5

0,5
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0

0
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7 Utveckling av den
enskilda VA-försörjningen
Det finns områden på Gotland som idag har enskild
VA-försörjning och där det är osäkert om det finns förutsättningar att erhålla tjänligt dricksvatten i tillräcklig
mängd eller för att ta hand om spillvatten på ett godtagbart sätt. Dessa områden har identifierats och bedömts
vid arbetet med den VA-utbyggnadsplan som är en del av
VA-plan för Region Gotland 2030. Utvecklingen av VA-försörjningen i dessa områden påverkas av den klassning
som gjorts av respektive område utifrån behov av en förbättrad VA-försörjning med hänsyn till människors hälsa
och miljö och med beaktande av nuvarande och planerad bebyggelse.
Stöd från Region Gotland till boende med enskild VA-försörjning förbättrar möjligheterna att den enskilda VA-försörjningen ska fungera tillfredsställande. Detta stöd
handlar om mer än att utföra tillsynsarbete i regionens
roll som Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det handlar
om rådgivning, information och att dela med sig av goda
exempel om till exempel skötsel, kvalitetskontroll eller
bildande av gemensamma anläggningar, som kan vara
användbart för den enskilde fastighetsägaren.

7.1

VA-utbyggnadsområde

I de områden som klassas som VA-utbyggnadsområden i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland innebär
utvecklingen av VA‑försörjningen att Region Gotland
bildar ett verksamhetsområde och tar över ansvaret för
att försörja områdets bostadsfastigheter med dricksvatten och ta hand om spillvattnet. I vissa fall kan det
även bli aktuellt att regionen övertar ansvaret för dagvattenhanteringen från respektive fastighetsgräns. Fram
till dess att utbyggnaden är genomförd och den allmänna VA-försörjningen fungerar har fastigheter inom
VA-utbyggnadsområden ansvar för sin VA-försörjning.
Föreslagen tidplan för bildande av verksamhetsområde
och anslutning till allmän VA-försörjning visas i VA-ut‑
byggnadsplan. Tidplanen hänger tätt ihop med när i tid
kapaciteten ökar i de dricksvatten- och spillvattenanläggningar dit områdena ska anslutas. Vilka områden på
Gotland som klassas som VA-utbyggnadsområden och
var dessa ligger visas i VA-utbyggnadsplan för Region Got‑
land.

7.2

VA-utredningsområde

I de områden som klassas som VA-utbyggnadsområden i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland innebär
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utvecklingen av VA‑försörjningen att fördjupad kunskap om områdenas förutsättningar för dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering behöver inhämtas. Utredningen syftar till att klargöra om förutsättningar finns för fortsatt enskild VA-försörjning, det
vill säga det finns ett tjänligt dricksvatten i tillräcklig
mängd och godtagbara möjligheter för spillvattenhantering. Om VA-försörjningen även fortsättningsvis
kan tillgodoses genom enskilda VA-anläggningar klassas VA‑utredningsområdet om till VA-Bevakningsområ‑
de eller Enskilt VA-område. Fastighetsägaren har även
fortsatt ansvar för VA-försörjningen i dessa områden.
Om förutsättningarna inte finns för fortsatt enskild
VA-försörjning klassas VA‑utredningsområdet om till
VA-utbyggnadsområde. Fram till dess att utbyggnaden är
genomförd och den allmänna VA-försörjningen fungerar
har fastigheter inom VA‑utbyggnadsområden ansvar för
sin VA-försörjning. Vilka områden på Gotland som klassas
som VA-utredningsområden och var dessa ligger visas i
VA‑utbyggnadsplan för Region Gotland.
Föreslagen tidplan för utredning av förutsättningarna
visas i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland. Tidplanen
hänger tätt ihop med om det finns närliggande områden
som också ska utredas eller där utvecklingen av VA-försörjningen skapar gynnsamma möjligheter förVA‑utredningsområden att anslutas till den allmänna VA-anläggningen.
VA-utredningsområde är ett tillfälligt tillstånd för ett område. I väntan på att förutsättningarna utreds finns en
oklarhet för boende, tillsynsmyndighet och VA‑huvudman om vilka investeringar och arbete som skapar nytta
och hur länge nyttan kvarstår. Situationer som bör undvikas är till exempel att tillsynsmyndigheten ställer krav på
förbättrade avloppsanläggningar i områden där det om
ett par år fattas beslut om att inrätta verksamhetsområde
och ansluta området till den allmänna VA-anläggningen.
Det är angeläget att inom några år göra de utredningar
som krävs för att klassa om VA‑utredningsområden till
någon av de andra typerna av VA-planområde.
Förutsättningarna för utbyggnad av allmän VA-försörjning behöver också utredas i områden med planerad
exploatering, här kallade planområden. Även dessa hanteras i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland.

7.3
VA-bevakningsområde, Enskilt VAområde och Glesbebyggelse med enskild VAförsörjning
I de områden som klassas som VA-bevakningsområde
eller Enskilt VA-område i VA‑utbyggnadsplan för Region
Gotland, liksom vid all glesbebyggelse med enskild
VA‑försörjning innebär utvecklingen av VA‑försörjningen

att fastighetsägare har ansvar att fortsätta underhålla och
förnya dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar
för att de ska möjliggöra försörjning av ett hälsosamt
dricksvatten och en godtagbar rening av spillvatten.
Detta ansvar gäller också i de fall flera fastighetsägare
har gått samman och bildat någon form av gemensam
lösning för VA-försörjning.
För Region Gotland är det viktigt att säkerställa möjligheten
för tillfredsställande enskild VA‑försörjning till exempel
vid hantering av bygglov eller i det tillsynsarbete som
utförs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

•
•
•

rare.
Samordningsvinster är inräknade genom att hantera flera liknande åtgärder parallellt i en gemensam
process.
Intervall mellan den lägsta och högsta kostnaden där
stora osäkerheter föreligger.
Juridiskt oväntade aspekter och framtida krav kan
inte beaktas

8 Kostnader och
resurser
En grov uppskattning av kostnader som är förknippade med
genomförandet av VA‑planens åtgärder visas här tillsammans med en uppskattning av hur många tjänster Region
Gotland behöver engagera i arbetet att genomföra åtgärderna. Både kostnader och resurser visas för olika tidsintervall från år 2018 till efter år 2030. För innevarande budgetperiod visas också omfattningen av pågående projekt.
Uppskattningen av kostnad och resurser hanterar hela
bredden av åtgärder som föreslås. I detta skedet av
VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga
för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och
resursbehov. I varje års budgetplanering förs åtgärder
in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer
detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. I flera fall föreslås en
inriktning med åtgärder som består av utredning och
förstudier som grund för beslut om fortsatt arbete med
projektering och byggnation av VA-anläggningen. Detta
för att säkerställa ett välgrundat underlag för beslut och
möjliggöra en så heltäckande planering som möjligt av
genomförandet av åtgärder. Särskilt viktigt är det att ha
denna heltäckande planeringen som inför uppstart av
åtgärder som innefattar projektering och byggnation.
Uppskattningen av kostnader och resurser som vi sas
här i VA-planen bygger på följande;
•
•
•
•

Utveckling som möjliggör anslutning av alla VA-utredningsområden, planerade exploateringsområden och som beaktar befolkningsprognos.
Typutformning av vattenverk och avloppsreningsverk avseende storlek och reningsprocess
Schablonvärden för dimension av ledningar och andra anläggningar
Snittkostnader för utredningar och tillståndsprocesser, i vissa fall blir det billigare i andra fall blir det dyRegion Gotland VA-PLAN 2018-05-31 | 81

Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av pågående projekt, åtgärder i VAplanens huvuddokument och åtgärder i VA-planens delplaner
Alla delområden i VA-planens huvuddokument

2018-2020 2021-2024 2025-2029

2030-

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

8000

210950

225600

8750

Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)

4500

543500

596000

61500

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år (endast
angiven i VA-planens huvuddokument)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

Alla delplaner i VA-planen
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) för
delplanernas åtgärder beroende på utveckling och
utformning

50
3,5

10,1

8,7

2018-2020 2021-2024 2025-2029

1,5

0

2030-

Löpande

17850

66990

29655

605

0

5400

5350

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Pågående projekt
Antagen budget (2018-2019)

Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden för VA-planens åtgärder och pågående
projekt
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr) för
VA-planens åtgärder beroende på utveckling och
utformning
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år för VAplanens åtgärder
Tjänster region Gotland/år VA-planens åtgärder
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Löpande

80575
26

36

23

2018-2020 2021-2024 2025-2029

10

16,8

2030-

Löpande

510690

536540

277940

255255

9355

4500

548900

601350

61500
80625

29,5

46,1

31,7

11,5

0

Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av åtgärder i VA-planens
huvuddokument, redovisat per delområde
Delområde
1 & 2 Fårö
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029

0

34000

20000

2030-

5000

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

3

4

5

6

Kappelshamn
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Valleviken
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Norra Gotland
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Västris och Tingstäde
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

Löpande

0
0

30000

20000

5000

0

2

1

0

3750

3750

150

0

10
0

1500

11500

0

0

1

1

800

5000

5100

0

0

20
0

7500

7500

5000

0,2

1

1

0

3000

12500

10500

0

0

0
2000

6000

7000

2000

1

2

1

0

0

0

0

0

0
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Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

7

8

Visby
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Träkumla
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

9

10

Åminne
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Roma-Dalhem
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
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0
0

0

5000

5000

0

0

0

0

1000

77000

77000

0

0

0
0

211000

218500

7500

0,5

2

2

0

0

100

500

0

0

20
0

0

10000

6000

0

0,1

0,1

0

150

8050

500

0

0

0
2000

2000

0

4500

0,1

0,5

0,1

0

1500

22500

150

0

0

0
0

7000

7500

7500

0,2

0,5

0,5

0,5

0

11

12

13

14

Herrvik-Katthammar
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Tofta-Klintehamn
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Södra Gotland
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)
Ethelhem-Västringe
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

500

1000

6000

0
0

500

500

0

0

0,5

0,5

0,5

0

0

700

52000

0
0

0

2000

34000

0

0,5

0,5

0,5

0

900

40000

40000

0

15

Burs
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (endast angiven i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

0

0
0

275000

282500

7500

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
(endast angiven i VA-planens huvuddokument)
Uppskattad eventuell ytterligare kostnad (tkr)
beroende på utveckling och utformning (exkl
pågående projekt)
Tjänster region Gotland/år (exkl delplanernas
åtgärder och pågående projekt)

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10100

10100

0

0

0
0

2500

2500

0

0,5

0,5

0

0
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Uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av åtgärder i VA-planens delplaner,
redovisat per delplan
Dagvattenplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029
1610

2150

500

20300

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
Brand- och släckvattenplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

175
3

4

1

2018-2020 2021-2024 2025-2029
770

3170

0

0

0,4

2030-

Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
Innovationsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

125
1

4

0

2018-2020 2021-2024 2025-2029
1400

2780

200

0

0,2

2030-

Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
Plan för enskild försörjning
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

150
2

4

1

2018-2020 2021-2024 2025-2029
750

1050

0

0

1

2030-

Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
VA-utbyggnadsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

1125
1

1

0

2018-2020 2021-2024 2025-2029
850

46350

32050

0

1

2030-

Löpande

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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Löpande

150
5

8

6

0

0,2

Vattenskyddsplan
2018-2020 2021-2024 2025-2029
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
2950
2800
1450
huvuddokument, exkl pågående projekt)
Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende av
0
3150
3100
kommande beslut om utveckling
Eventuell tillkommande kostnad (tkr) beroende
av lagkrav avseende omprövning av domar för
bortledning av vatten som förväntas införas

0

2250

2250

20300
0
0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
Drift- underhåll- och förnyelseplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

1700
4

5

5

2018-2020 2021-2024 2025-2029
9520

14090

805

0

4

2030-

Löpande

605

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

77150
10

10

10

10

10
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VA-plan - Bilaga 1 ARBETSHANDLING

2018-05-31

DELOMRÅDE 1/2 NORR - FÅRÖ/ NORR FÅRÖSUND

´

Teckenförklaring
Föreslagna åtgärder
Förslag överföringsledning
spillvatten

Fårö

Förslag överföringsledning
dricksvatten

#
*

Förslag råvattenledning

)!
#
*"
(

Befintliga anläggningar och
planerade åtgärder

(
!

Avloppsreningsanläggningar

)
"

Vattenverk
Befintlig råvattenledning

VA-planområden, klassificering

Fårösund

Utredningsområde
#
*

!
(
)
"
#
*

VA-utbyggnadsområde

Prioritering för beslut om VAutbyggnad i
exploateringsområden
Låg prioritet
0

2.5

5

10

km

Valleviken

Hög prioritet

ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Lokal förstärkning på Fårö
• Olika försörjningssystem på östra och västra Fårö
• Sammankopplat försörjningsystem mellan östra och
västra Fårö

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Försörjning kopplad till Fårösund
• Mellan Fårösund via västra Fårö till östra Fårö
• Mellan Fårösund och västra Fårö
• Fortsatt försörjning av Fårösund

ARBETSHANDLING

2018-05-31

VATTENTÄKT
Lokal förstärkning
på Fårö

I första hand utreds möjligheten för ökat uttag av grundvatten vid befintlig vattentäkt Ulla Hau och vid
Ava där provpumpning pågått i ett par år. Projektering och byggnation av nya vattentäktsanläggningar
genomförs.
Om grundvattentillgången vid Ava och Ulla Hau är för liten undersöks också möjligheten att förstärka
grundvattenbildningen vid Ulla Hau med vatten från Ajkesträsk eller med renat vatten från avloppsreningsverket. Intagsledning och övriga råvattenledningar projekteras och byggs.
I det fall utredningar visar på otillräckliga förutsättningar för grundvattenuttag vid Ulla Hau och Ava
utreds alternativa lägen för grundvattentäkt på norra delen av Fårö, som ersättning eller som komplement till vattentäkterna Ulla Hau och Ava. Projektering och byggnation av nya vattentäktsanläggningar
genomförs. Råvattnet från ny vattentäkt leds till vattenverk på Östra Fårö (befintligt eller nytt) för beredning till dricksvatten.
Som sista alternativ utreds möjligheten att ta råvatten från havet genom intagsledning vid Digerhuvud.
(Rening av havsvatten kräver att ett nytt avsaltningsverk byggs på Fårö). Intagsledning och övriga råvattenledningar projekteras och byggs.
Riskanalys genomförs för de vattentäkter som ska nyttjas, som grund för prioritering av arbete med
vattenskyddande åtgärder (en prioritering som omfattar arbete med alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av de vattentäkter som ska nyttjas.
Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas
(kompletteras förslagsvis i en handlingsplan som omfattar alla allmänna vattentäkter på Gotland)
Vattenskyddsområde skapas för de vattentäkter som ska nyttjas (finns inte idag för varken Ava eller Ulla
Hau).
Ansökan görs för att få tillstånd för grundvattenuttag de grundvattentäkter som ska nyttjas (finns inte
idag för varken Ava eller Ulla Hau), eventuellt även för uttag av ytvatten från Ajkesträsk.

Försörjning från
Fårösund

Analys görs för att säkerställa att nuvarande dom för uttag av vatten från Bästeträsk kan tillgodose det
behov som finns i Fårösund och Fårö.
Riskanalys genomförs för Bästeträsk vattentäkt i det fall det inte utförts inom ramen för tidigare initierat
arbete med vattenskyddsområde. (Görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av Bästeträsk som vattentäkt. Här
anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs
förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland)
Tidigare initierat arbete med vattenskyddsområde för Bästeträsk återupptas för att inrätta ett vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.
Påbörjat arbete fortsätter för att utreda hur mycket vatten som kan tas ut från Bästeträsk och vilka områden som kan försörjas med vatten, enligt gällande dom och förutsättningarna för att söka ny vattendom.
Åtgärden behöver göras oavsett om Fårö ska försörjas från Fårösund eller inte då det även är intressant
för råvattenförsörjning till Norra Gotland i ett långsiktigt perspektiv.

VA-plan - Bilaga 1 ARBETSHANDLING

2018-05-31

DELOMRÅDE 1/2 NORR - FÅRÖ/ NORR FÅRÖSUND
VATTENVERK
Lokal förstärkning på
Fårö

Försörjning
kopplad till
Fårösund
Försörjning
kopplad till
Fårösund
samt säsongsvis lokal
försörjning
på Fårö

Förstudie genomförs för att visa om Fårö vattenverk ska byggas ut eller om nytt vattenverk, som
Region Gotland äger, ska byggas på östra Fårö. Nuvarande vattenverk består av en mycket enkel
anläggning som Region Gotland hyr av privat aktör. Omfattning av utbyggnad eller nybyggnation
beror på framtida behov på östra och eventuellt även västra Fårö samt på vilket råvatten som ska
beredas till dricksvatten.
Utredning görs för nytt vattenverk på västra Fårö för lokal försörjning av tillkommande verksamhetsområde och avtalsanslutna abonnenter på denna del av ön i det fall östra och västra Fårö inte byggs
samman.
Produktionskapaciteten i Fårösunds vattenverk förstärks på sikt (idag finns god kapacitet).
En kostnads-nyttoanalys utförs avseende förutsättningar att nyttja ett lokalt vattenverk på Fårö sommartid för att skapa redundans med Fårösunds vattenverk. Analysen involverar också val av plats
och utformning av vattenverk och behovet av åtgärder för att behålla grundvattenuttag i Ulla Hau
vattentäkten och/eller Ava vattentäkt (vattenskyddsområde och tillstånd för uttag av grundvatten).
En kostnads-nyttoanalys utförs avseende förutsättningar för att nyttja ett lokalt vattenverk på Fårö
under lågsäsong istället för att leda vatten från Fårösund. Detta för att undvika problem med omsättning i ledningsnätet under den tid på året då vattenförbrukningen är mycket låg. Analysen involverar
också val av plats och utformning av vattenverk och behovet av åtgärder för att behålla grundvattenuttag i Ulla Hau vattentäkten och/eller Ava vattentäkt (vattenskyddsområde och tillstånd för uttag
av grundvatten).

AVLOPPSRENINGSVERK
Lokal förstärkning på Fårö

Förstudie genomförs för att visa om åtgärder ska göras i Sudersand avloppsreningsverk eller om
nytt avloppsreningsverk ska byggas på en mer lämplig plats och med modern reningsteknik.
Sudersand avloppsreningsverk har bäst funktion vid jämn belastning, samtidigt som behovet är
mycket ojämnt över året. Möjligheten att även ta hand om spillvatten från västra Fårö och slam
från enskilda avlopp ska kunna tillgodoses i båda alternativen. Även förutsättningarna för recirkulation av det renade spillvattnet, för förstärkning av grundvattentillgången, ska utredas i båda
alternativen.
Utredning görs för nytt avloppsreningsverk på västra Fårö för lokalt omhändertagande av spillvatten från tillkommande verksamhetsområde och avtalsanslutna abonnenter på denna del av ön.
Upprustning eller byggnation av nytt/nya avloppsreningsverk inklusive ansökan om tillstånd etc.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Utbyggnad av Fårösunds avloppsreningsverk.
Ansökan om tillstånd för ökad kapacitet.

ARBETSHANDLING
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LEDNINGAR
Lokal förstärkning på Fårö

Dricksvattenledning inkl nödvändiga installationer byggs mellan östra och västra Fårö för att möjliggöra allmän VA på västra Fårö genom anläggningarna på östra Fårö.
Spillvattenledning inkl nödvändiga installationer byggs mellan västra och östra Fårö för att möjliggöra pumpning av spillvatten från västra Fårö till avloppsreningsverk på östra Fårö.

Försörjning
kopplad till
Fårösund (hela
eller delar av
Fårö)

Kapaciteten i råvattenledingen mellan Fårösund och Bästeträsk förstärks
Dricksvattenledning inkl nödvändiga installationer (bla lågreservoar på Fårö) byggs mellan Fårösund och östra Fårö alternativt bara till västra Fårö. Ledningen dimensioneras med en volym som
tar hänsyn till de stora årstidsvariationerna i behov. Tex kan flera reservoarer byggas som endast
nyttjas sommartid. Vintertid går vattnet direkt i ledningen utan att fylla upp reservoarerna (alternativt försörjs östra och västra Fårö från lokala vattentäkter vintertid).
Spillvattenledning inkl nödvändiga installationer byggs från östra Fårö, alternativt bara från västra
Fårö, till Fårösund

ANSLUTNINGAR
Lokal förstärkning på
Fårö

VA-utbyggnadsområden på östra Fårö och vid Fårösund ansluts till den allmänna VA-anläggningen
och verksamhetsområdet utökas. För att möjliggöra utbyggnad på Fårö behöver kapaciteten i den
allmänna VA-anläggningen (främst dricksvattenförsörjning) öka.
Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden på Fårö ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i glesbebyggelse på östra respektive västra Fårö som ligger utanför VA-planområdena.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

VA-utbyggnadsområde vid Fårösund ansluts till den allmänna VA-anläggningen och verksamhetsområdet utökas.
Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden på Fårö ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i glesbebyggelse på östra respektive västra Fårö som ligger utanför VA-planområdena.
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DELOMRÅDE 1/2 NORR - FÅRÖ/ NORR FÅRÖSUND
EKONOMISKT PERSPEKTIV
Lokal förstärkning på
Fårö

Kostnad för utredning avseende förutsättningar för att utveckla vattenförsörjningen lokalt på Fårö
och alternativet att ansluta vattenförsörjningen med Fårösund. För alternativet med lokal försörjning
på Fårö utreds frågan om vilket råvatten som ska beredas till dricksvatten och hur vattentäkten och
vattenverket på Fårö ska utformas.
Kostnad som rör vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnation
som ska göras. Det är inte heller klarlagt om lokal dricksvattenförsörjning på Fårö ska ske från ett eller
två vattenverk.
För avloppsreningsverket påverkas kostnaden av åtgärder av hur mycket spillvatten som ska renas,
vilka reningskrav som ska uppnås och om det ska finnas ett eller två avloppsreningsverk på Fårö.
Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan östra och västra Fårö påverkas av hur mycket vatten som ska distribueras och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på östra respektive Västra Fårö.
Kostnad för tillståndsansökan för bortledning av vatten i befintliga vattentäkter, skydd av befintliga vattentäkter m.m. inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan östra Fårö och Fårösund påverkas av hur mycket vatten som ska distribueras och av markförhållanden.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Fårösund pågår och är redan budgeterad. Kostnaden anges
som en del i den budget som redovisas för pågående projekt.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på både östra och västra Fårö samt däremellan. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Oavsett
alternativ

Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall
där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande
VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer
oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
Kostnad för utredning av förutsättningar för lokal vattenförsörjning, sammankoppling med Fårösund,
inkluderas i VA-planens delplaner.
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Lokal förstärkning i Kappelshamn
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Sammankoppling mot Lärbro (Slite)

ARBETSHANDLING

2018-05-31

VATTENTÄKT
Förstärkning i
Kappelshamn

I första hand utreds möjligheten för ökat uttag av grundvatten. Projektering och byggnation av nya
vattentäktsanläggningar genomförs.
I andra hand undersöks möjligheten att förstärka grundvattenbildningen vid Kappelshamn med
infiltration av ytvatten (SGU anger goda förutsättningar). Projektering och byggnation av intagsledning och övriga vattentäktsanläggningar genomförs.
I tredje hand inkluderas möjligheten att försörja vattenverket i Kappelshamn med råvatten från
Nordkalk i pågående utredningar avseende förutsättningar att nyttja Nordkalks länsvatten för allmän dricksvattenförsörjning. Enligt uppgift finns potential att erhålla 300 000 m³/år (ca 820 m³/
dygn, motsvarar försörjning för ca 5 500 personer vid en vattenförbrukning på 150 l/person/dygn).
Projektering och byggnation av råvattenledning genomförs.
Riskanalys genomförs för befintlig vattentäkt (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Riskanalysen kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya
uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av befintlig vattentäkt. Här anges
vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs
förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Handlingsplanen
kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt
att vattentäkten utvecklas).
Regionens rådighet över befintliga uttagsbrunnar säkerställs, förslagsvis genom att ansökan om
tillstånd. Nyttjanderätten på befintliga brunnar förnyas med 5 år i taget (avtal med markägare) och
kan sägas upp av markägaren, vilket är en juridiskt osäker situation för VA-kollektivet.
Tillstånd för vattenuttag söks för nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten
utvecklas).
Skyddet av befintliga uttagsbrunnar säkerställs, genom inrättande av vattenskyddsområde och genom andra vattenskyddande åtgärder. Arbete med vattenskyddsområde för befintliga brunnar har
påbörjats men är inte aktivt. Verksamheten i närliggande materialtäkt ska utökas (år 2021) varför
frågan om skydd av vattentäkten är angelägen. Arbetet med vattenskyddsområde och andra vattenskyddande åtgärder inkluderar även nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).

Försörjning
kopplad till
Lärbro

Förstärkning av råvattentillgången för dricksvattenproduktion i Lärbro vattenverk (se delområde 5 –
Norra Gotland) Valet av VA-försörjning i Kappelshamn bedöms dock inte påkalla behov av åtgärder
avseende vattentäkten, behovet finns ändå.
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DELOMRÅDE 3 KAPPELSHAMN
VATTENVERK
Förstärkning i
Kappelshamn

Produktionskapaciteten i Kappelshamns vattenverk förstärks. Inför projektering och utbyggnad bör
övervägas om Region Gotland ska köpa marken vid vattenverket som idag ägs av en privatperson.

Försörjning
kopplad till
Lärbro

Produktionskapaciteten i Lärbro vattenverk förstärks (se delområde 5 – Norra Gotland). Valet av
VA-försörjning i Kappelshamn bedöms dock inte påkalla behov av åtgärder i verket, behovet finns
ändå.
En kostnads-nyttoanalys utförs avseende förutsättningar att nyttja Kappelshamn vattenverk sommartid för att skapa redundans med Lärbro vattenverk. Utredningen involverar även behovet av
åtgärder för att behålla grundvattenuttag i Kappelshamns vattentäkt (vattenskyddsområde och tillstånd för uttag av grundvatten) samt ägandeförhållandena kring den mark där vattenverket finns.

AVLOPPSRENINGSVERK
Förstärkning i
Kappelshamn

Kapaciteten i Kappelshamns avloppsreningsverk är god. Valet av VA-försörjning i Kappelshamn påkallar inte behov av åtgärder i verket.

Försörjning
kopplad till
Lärbro (Slite)

Kapaciteten i Slite avloppsreningsverk är god. Valet av VA-försörjning i Kappelshamn påkallar inte
behov av åtgärder i verket.

LEDNINGAR
Förstärkning i
Kappelshamn

Råvattenledning byggs från Nordkalks täkt till Kappelshamn.

Försörjning
kopplad till
Lärbro (Slite)

Dricksvattenledning byggs till Kappelshamn från den dricksvattenledning som finns mellan Hangvar
Kyllaj och Lärbro.
Spillvattenledning byggs från Kappelshamn till ledningen som finns mellan Hangvar Kyllaj och Lärbro, för vidare pumpning till Slite avloppsreningsverk. Kappelshamns avloppsreningsverk byggs om
till pumpstation
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ANSLUTNINGAR
Förstärkning i
Kappelshamn

Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i
glesbebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet.

Försörjning
kopplad till
Lärbro

Inget ytterligare än vad som föreslås för alternativ med lokal förstärkning i Kappelshamn.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning i
Kappelshamn

Kostnad för vattenverk påverkas av råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor
ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnation som ska göras.
För avloppsreningsverket påverkas kostnaden av eventuell utbyggnad av hur mycket spillvatten
som ska renas och vilka reningskrav som ska uppnås.
Kostnad för tillståndsansökan för bortledning av vatten i befintlig vattentäkt, skydd av befintlig vattentäkt mm inkluderas i Vattenskyddsplanen.
Kostnad för utredning av förutsättningar för lokal VA-försörjning inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Försörjning
kopplad till
Lärbro (Slite)

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Kappelshamn och befintliga ledningar mot Lärbro påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.

Oavsett
alternativ

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter utanför verksamhetsområdet. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Kostnad för åtgärder för att förstärka kapaciteten i Lärbro vattenverk beror på hur mycket vatten
som ska kunna levereras mot Valleviken och på vilket råvatten som ska beredas till dricksvatten.
Kostnaden redovisas för Delområde 5: Norr – Norra Gotland.
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DELOMRÅDE 4 NORR - VALLEVIKEN
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN

Lokal förstärkning i Valleviken
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Försörjning kopplad till Lärbro

Försörjning kopplad till Fårösund
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VATTENTÄKT
Förstärkning
i Valleviken

I första hand utreds möjligheten att förstärka den naturliga tillgången på råvatten i nuvarande vattentäkt genom tillförsel av grundvatten direkt i vattentäkten. Projektering och byggnation av nya
vattentäktsanläggningar genomförs.
Tillstånd söks för grundvattenuttag och vattenskyddsområde inrättas. Råvattnet från ny vattentäkt
leds till Kappelshamns vattenverk för beredning till dricksvatten.
I första hand utreds möjligheten att förstärka den naturliga tillgången på vatten nuvarande vattentäkt genom tillförsel av grundvatten direkt i vattentäkten. Projektering och byggnation av nya
anläggningar genomförs Ansökan görs för att få tillstånd för redan pågående och kompletterande
vattenuttag (Cementa äger vattentäkten). Vattenskyddsområdet ses över och uppdaterade vattenskyddsföreskrifter fastställs.
Riskanalys genomförs för befintlig vattentäkt (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Riskanalysen kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya
uttagbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av befintlig vattentäkt. Här anges
vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs
förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Handlingsplanen kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att
vattentäkten utvecklas).
Ansökan görs för att få tillstånd för redan pågående och kompletterande vattenuttag (Cementa äger
vattentäkten).
Befintligt vattenskyddsområdet ses över och utökas vid behov till ny vattentäkt, uppdaterade vattenskyddsföreskrifter fastställs.

Försörjning
kopplad till
Lärbro

Förstärkning av råvattentillgången för dricksvattenproduktion i Lärbro vattenverk samt vattenskyddande åtgärder och rådighet över vattenuttag (se delområde 5 – Norra Gotland).
Vallevikens vattentäkt avvecklas.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Vattenskyddande åtgärder för Bästeträsk och rådighet över vattenuttag (se delområde 2 – Fårösund).
Vallevikens vattentäkt avvecklas.
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DELOMRÅDE 4 NORR - VALLEVIKEN
VATTENVERK
Förstärkning i
Valleviken
Försörjning
kopplad till
Lärbro
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Valleviken vattenverk byggs ut för att öka kapaciteten.
Produktionskapaciteten i Lärbro vattenverk förstärks (se delområde 5 – Norra Gotland).
Vallevikens vattenverk avvecklas.
Valet av VA-försörjning i Kappelshamn bedöms inte påkalla behov av åtgärder i Fårösund vattenverk,
såvida kapaciteten i verket inte också ska räcka för att försörja Fårö med vatten.
Vallevikens vattenverk avvecklas.

AVLOPPSRENINGSVERK
Förstärkning i
Valleviken
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Vallevikens avloppsreningsverk renoveras och byggs ut för att öka kapaciteten.
Kapaciteten i Slite avloppsreningsverk är god. Valet av VA-försörjning i Kappelshamn påkallar inte
behov av åtgärder i verket.
Valleviken avloppsreningsverk byggs om till pumpstation.
Eventuellt behöver Fårösunds avloppseningsverk byggas ut för att klara belastningen från Valleviken. Ombyggnad av Fårösunds avloppsreningsvattenverk pågår (nytt kemsteg och nya eftersedimenteringsbassänger samt högflödesfördelning för att öka den hydrauliska belastningen).
Valleviken avloppsreningsverk byggs om till pumpstation.

LEDNINGAR
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Dricksvattenledning byggs från Lärbro till Valleviken.
Spillvattenledning byggs från Valleviken till Lärbro för vidare pumpning till Slite avloppsreningsverk. Eventuellt krävs kapacitetsökning på befintlig spillvattenledning Lärbro-Slite.
Dricksvattenledning byggs från Fårösund till Valleviken.
Spillvattenledning byggs från Valleviken till Fårösund.
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ANSLUTNINGAR
Förstärkning i
Valleviken
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden i närheten av Valleviken ska anslutas till
verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden kring Valleviken och längs kusten mellan
Valleviken och Lärbro ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas
via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning
till den allmänna VA-anläggningen
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i
glesbebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden kring Valleviken ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet)
eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i
glesbybyggelse som ligger mellan Valleviken och Fårösund.
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DELOMRÅDE 4 NORR - VALLEVIKEN
EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning i
Valleviken

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla VA-försörjningen lokalt kring
Valleviken.
Kostnad för vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnation
som ska göras.
För avloppsreningsverket påverkas kostnaden av åtgärder av hur mycket spillvatten som ska renas
och vilka reningskrav som ska uppnås.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter i närheten av Valleviken, förutsatt att vattenproduktionen kan utöka. Det är inte undersökt hur många abonnenter det
rör sig om.
Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Valleviken och Lärbro påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Valleviken och Lärbro. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Valleviken och Fårösund
påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Valleviken och Fårösund.

Oavsett
alternativ

Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall
där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande
VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer
oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
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Försörjning kopplad till Lärbro/
Slite
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Försörjning kopplad till Tingstäde
Träsk

Försörjning kopplad till Fårösund

)
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VATTENTÄKT
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Möjligheten utreds för uttag av mer grundvatten i någon av den grundvattenförekomster kring Lärbro och mellan Lärbro och Västris Tingstäde där SGU tidigare gjort undersökningar. Projektering och
byggnation av nya vattentäktsanläggningar. Råvattnet från ny vattentäkt leds till Lärbro vattenverk för
beredning till dricksvatten.
Parallellt sker vidare utredning kring förutsättningarna för att nyttja länshållningsvatten från Cementa
och Nordkalks kalkbrott vid Slite och Lärbro. Utredningen hanterar hur mycket vatten som kan erhållas
för dricksvattenproduktion under olika delar av året, regionens rådighet över vattentillgången i kalkbrotten och säkerställande av skydd av vattnet. Enligt uppgift finns potential att erhålla 300 000 m³/år
från Nordkalk (ca 820 m³/dygn) och 400 000 m³/år (ca 1 100 m³/dygn) vilket motsvarar försörjning för
ca 12 800 personer vid en vattenförbrukning på 150 l/person/dygn.
Om vatten från kalkbrotten ska nyttjas för dricksvattenförsörjning sker projektering och byggnation av
nya anläggningar (bland annat för-rening innan vattenverk) och råvattenledning. Råvattnet från Nordkalk leds till Lärbro vattenverk för beredning till dricksvatten (ledning byggs). Råvattnet från Cementa
leds även det till Lärbro vattenverk för beredning till dricksvatten (befintlig ledning mellan Othem och
Lärbro kompletteras och nyttjas för råvatten istället för dricksvatten).
Utredning av möjligheten för uttag av mer vatten från Bästeträsk, och för försörjning av även Norra
Gotland i ett långsiktigt perspektiv, pågår. Om Bästeträsk ska försörja Lärbro vattenverk med råvatten
sker projektering och byggnation av nya anläggningar.
Riskanalys genomförs för befintlig vattentäkt (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna
vattentäkter på Gotland). Riskanalysen kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvatten Riskanalys genomförs för befintlig vattentäkt (görs förslagsvis i ett gemensamt
arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Riskanalysen kompletteras efter hand med arbete
för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas). källor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av befintlig vattentäkt. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs
förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Handlingsplanen kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).
Avgränsning av vattenskyddsområde ses över för både Slite och Lärbro och uppdaterade vattenskyddsföreskrifter fastställs.
Vattenskyddsområde skapas för kompletterande råvattentäkt-/er.
Ansökan görs för att få tillstånd för grundvattenuttag i Lärbro. Eventuellt kommer nytt tillstånd att
krävas för uttag av grundvatten i Slite då nuvarande vattendom fastställts innan Miljöbalken.
Regionens rådighet över kompletterande råvattentäkt-/er säkerställs (tillstånd för vattenuttag eller
avtal med den aktör (t.ex Cementa/Nordkalk) som har tillstånd för vattenuttag/-bortledning). I det fall
Bästeträsk ska nyttjas som råvattentäkt för Lärbro kan ett nytt tillstånd krävas (se alternativ Försörjning
kopplad till Fårösund nedan.
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DELOMRÅDE 5 NORR - NORRA GOTLAND
VATTENTÄKT
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Stenkyrka-Licknatte vattentäkt läggs ned (vissa kvalitetsproblem) (om vattentäkten ska behållas behöver tillstånd sökas för grundvattenuttag och vattenskyddsområde inrättas).
Martebo vattentäkt läggs ned.

Försörjning
kopplad till
Tingstäde
Träsk
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Förstärkning av råvattentillgången för dricksvattenproduktion i Lärbro vattenverk från Tingstäde träsk
kräver att Visby till större del än idag kan erhålla vatten från annan vattentäkt än Tingstäde träsk. Det
bedöms inte vara realistiskt som ett alternativ att utreda för Norra Gotland.
Utredning görs avseende behovet av förstärkt dricksvattenleverans från Fårösunds vattenverk längs
dricksvattenledningen Lärbro-Martebo.
Omprövning av tillståndet från Bästeträsk;
• Tillstånd krävs om uttagsmängden behöver öka utöver nuvarande vattendom
• Tillstånd kan krävas om Bästeträsk ska försörja Lärbro-Martebo med vatten då vattendomen anger
försörjning av Fårö, Fårösund och Bunge.

VATTENVERK
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Förstudie genomförs för att visa om Lärbro vattenverk ska byggas ut och byggas om eller om nytt
vattenverk, ska byggas. Omfattning av utbyggnad eller nybyggnation beror på hur mycket vatten
som ska produceras och ska möjliggöra blandning av det råvatten som ska beredas till dricksvatten
(grundvatten/vatten från kalkbrott/ytvatten).
Slite vattenverk fortsätter vara ett grundvattenverk som producerar dricksvatten från vattentäkten i
Othem, för försörjning i Slite. På sikt krävs förstärkning av kapaciteten i Slite vattenverk.
Stenkyrka-Licknatte vattenverk läggs ned.
Martebo vattenverk läggs ned.

Försörjning
kopplad till
Tingstäde
Träsk
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Åtgärder kring Lärbro vattenverk beaktar förutsättningarna för att rena vatten från Tingstäde träsk
till dricksvatten i befintligt eller nytt vattenverk.
Vid Lärbro vattenverk byggs anläggning för blandning av dricksvatten från Fårösunds vattenverk
med dricksvatten från Lärbro vattenverk innan distribution i ledningsnätet Lärbro-Martebo.
Eventuellt utbyggnad av Fårösunds vattenverk (beror på behovet i de områden som ska försörjas
med dricksvattenförsörjning från Fårösunds vattenverk).

Region Gotland
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AVLOPPSRENINGSVERK
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite
Försörjning
kopplad till
Tingstäde Träsk
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Martebo avloppsreningsverk läggs ned (projekt pågår).
På sikt kan det finnas behov av att utreda förutsättningarna att ansluta Tingstäde avloppsreningsverk till Slite avloppsreningsverk.
Kapaciteten i Slite avloppsreningsverk är god. Sammankoppling av spillvatten från Lärbro till Fårösund är inte ett alternativ som bedöms relevant.

LEDNINGAR
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Dricksvattenledningen mellan Stenkyrka-Licknatte och Hangvar Ihre färdigställs (några hundra
meter saknas idag i närheten av Stenkyrka-Licknatte).
Dricksvattenledning byggs från Stenkyrka-Licknatte till Martebo (projekt pågår).
Spillvattenledning byggs från Martebo till Stenkyrka-Licknatte (projekt pågår).
Eventuellt byggs råvattenledning byggs från Nordkalk och/eller från Bästeträsk till Lärbro vattenverk.
Eventuell förstärkning av befintligt, nästa färdigbyggd, dricksvattenledning mellan Slite (Othem)
och Lärbro vattenverk för att nyttjas som råvattenledning från Cementa till Lärbro vattenverk.

Försörjning
kopplad till
Tingstäde Träsk

Försörjning
kopplad till
Fårösund

Råvattenledning byggs från Tingstäde Träsk till Lärbro vattenverk.
På sikt kan det finnas behov av att utreda förutsättningarna att ansluta Tingstäde avloppsreningsverk till Slite avloppsreningsverk.
Dricksvattenledning byggs från Fårösund vattenverk till Lärbro via Valleviken.
Förstärkning av råvattenledningen mellan Bästeträsk och Fårösunds vattenverk.
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ANSLUTNINGAR
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden mellan Slite och Lärbro ska anslutas till
verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare längs kusten väster om Martebo om intresset för anslutning till den
allmänna VA-anläggningen via avtal.

Försörjning
kopplad till
Tingstäde
Träsk
Försörjning
kopplad till
Fårösund

Ingen ytterligare åtgärd än vad som föreslås för Försörjning kopplad till Lärbro/Slite.

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden kring Lärbro och längs kusten mellan Lärbro och Valleviken ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via
avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den
allmänna VA-anläggningen
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i glesbebyggelse som ligger utanför VA-planområden och verksamhetsområdet.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Försörjning
kopplad till
Lärbro/Slite

Försörjning
kopplad till
Tingstäde
Träsk
Försörjning
kopplad till
Tingstäde
Träsk
Oavsett
alternativ

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla VA-försörjningen från någon
av de råvattenkällor som är aktuella.
Kostnad för vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet,
hur mycket vatten som ska beredas och hur stor ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnation som ska
göras.
Kostnad för ledning mellan Tingstäde träsk och Lärbro påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.
Kostnaden för byggnation av en anläggning för blandning av vatten från Fårösunds vattenverk med
dricksvatten från Lärbro vattenverk beror på hur mycket vatten som ska distribueras.

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter längs ledningsstråken
på Norra Gotland.
Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen
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Lokal förstärkning i Västris Tingstäde och Tingstäde samhälle

VATTENTÄKT
Lokal
förstärkning
i Västris
Tingstäde
Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Dricksvattenförsörjningen i Västris TIngstäde fortsätter att vara enskild då denna bedöms fungera
tillfredsställande.

Tingstäde Mejeriet vattentäkt behålls.
Tillstånd för bortledning av grundvatten vid Tingstäde Mejeriet omprövas och vid behov utreds möjligheten att öka grundvattenuttaget.
Riskanalys genomförs för Tingstäde Mejeriet vattentäkt (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för
alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av Tingstäde Mejeriet vattentäkt.
Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
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VATTENRENINGSANLÄGGNING
Enskild vattenförsörjning i
Västris
Tingstäde
Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Ansvaret för funktionen i reningsanläggningar åligger respektive fastighetsägare.
Reningsprocessen i Tingstäde samhälle vattenverk utvärderas. Vid behov byggs verket om, alternativt ansluts till Tingstäde vattenverk (förutsatt att åtgärder sker för att rusta upp Tingstäde vattenverk).

AVLOPPSRENINGSVERK
Lokal
förstärkning
i Västris
Tingstäde
Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Dagens lösning med lokalt omhändertagande av spillvatten i allmän avloppsreningsanläggning
behålls. Inga behov av åtgärder föreligger.
Tingstäde avloppsreningsverk byggs ut för att kunna ta emot slam från Tingstäde vattenverk.

LEDNINGAR
Lokal
förstärkning
i Västris
Tingstäde
Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Inga andra åtgärder än normal drift, underhåll och förnyelse.

ANSLUTNINGAR
Lokal
förstärkning
i Västris
Tingstäde

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet
ska anslutas till verksamhetsområdet för spillvatten eller byggas med enskild spillvattenhantering.
Avseende dricksvatten säkerställs i bygglovsskedet att tillräcklig kapacitet kan erhållas.

Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet
ska anslutas till verksamhetsområdet för spillvatten och dricksvatten eller byggas med enskild VA-försörjning.

VA-plan - Bilaga 1 ARBETSHANDLING

2018-05-31

DELOMRÅDE 6 NORR - VÄSTRIS TINGSTÄDE
EKONOMISKT PERSPEKTIV
Lokal
förstärkning
i Västris
Tingstäde
Lokal
förstärkning
i Tingstäde
samhälle

Inga stora åtgärder planeras.
Kostnad för utredning av reningsprocessen i Tingstäde avloppsreningsverk.
Kostnad för eventuell utbyggnad av Tingstäde avloppsreningsverk påverkas av hur driften av Tingstäde vattenverk utvecklas, och därmed behovet av utbyggnad.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Tingstäde samhälle.
Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen
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Förstärkning befintliga
verk
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(Tillfällig) förstärkning
av dricksvatten från
Kvarnåkershamn, redan
beslutad

Nytt sötvattenverk, Visby

Avsaltningsverk, Visby
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VATTENTÄKT
Förstärkning
befintliga
verk & Nytt
sötvattenverk,
Visby

Möjligheten utreds för uttag av mer grundvatten i den grundvattenförekomst vid Visby där SGU
tidigare gjort undersökningar. Om vattentäkt ska utvecklas sker projektering och byggnation av
nya vattentäktsanläggningar. Råvattnet från ny vattentäkt leds till Visby vattenverk (eller nytt vattenverk i Visby) för beredning till dricksvatten.
Parallellt sker vidare utredning kring förutsättningarna för att nyttja länshållningsvatten från Cementas kalkbrott vid Slite även för Visby (intressant även för Lärbroområdet). Vatten från Nordkalk
behövs sannolikt för att förstärka vattentillgången på Norra Gotland. Utredningen hanterar hur
mycket vatten som kan erhållas för dricksvattenproduktion under olika delar av året, regionens
rådighet över vattentillgången i kalkbrotten och säkerställande av skydd av vattnet. Enligt uppgift finns potential att erhålla ca 400 000 m³/år (ca 1 100 m³/dygn) vilket motsvarar försörjning för
ca 7 300 personer vid en vattenförbrukning på 150 l/person/dygn.
Om vatten från kalkbrotten ska nyttjas för dricksvattenförsörjning sker projektering och byggnation av nya anläggningar (bland annat för-rening innan vattenverk). Råvattnet från Cementa leds
till Tingstäde vattenverk (eller nytt vattenverk i Visby) för beredning till dricksvatten.
Eventuellt görs fortsatta utredningar avseende möjligheten att etablera nya grundvattentäkt
norr om Tingstäde träsk där SGU tidigare gjort undersökningar. Om ny vattentäkt ska etableras
sker projektering och byggnation av nya anläggningar. Råvattnet från ny vattentäkt leds till Tingstäde vattenverk (eller nytt vattenverk i Visby) för beredning till dricksvatten.
Riskanalys genomförs för befintliga vattentäkter, även vattentäkter med vattenskyddsområde
(görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Riskanalysen
kompletteras efter hand med arbete för skydd av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt
att vattentäkten utvecklas).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd av befintliga vattentäkter, även
vattentäkter med vattenskyddsområde. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka
riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Handlingsplanen kompletteras efter hand med arbete för skydd
av nya uttagsbrunnar eller råvattenkällor (förutsatt att vattentäkten utvecklas).
Vattenskyddsområde skapas för kompletterande råvattentäkt-/er.
Regionens rådighet över kompletterande råvattentäkt-/er säkerställs (tillstånd för vattenuttag eller avtal med den aktör (t.ex Cementa/Nordkalk) som har tillstånd för vattenuttag/-bortledning).
Förstudie görs för möjligheten att nyttja renat avloppsvatten från Visby avloppsreningsverk som
råvatten till dricksvattenproduktion i Visby vattenverk (eller nytt vattenverk i Visby).
Befintliga grundvattentäkter kring Visby behålls.

Förstärkning
från
Kvarnåkershamn

Uttag av vatten från havet bestäms av tillstånd och dimensionering av Kvarnåkershamns vattenverk och påverkas i dagsläget inte av var vattnet ska användas.
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VATTENTÄKT
Avsaltningsverk,
Visby

En förstudie görs avseende förutsättningarna att nyttja råvatten från havet i närheten av Visby för
dricksvattenproduktion. Förstudien inkluderar även analys av att nyttja råvatten från Tingstäde
träsk för utblandning med havsvatten samt att nyttja dricksvatten Visbys grundvattentäkter för
utblandning av det dricksvatten som produceras.
Tingstäde träsk vattentäkt behålls.
Befintliga vattentäkter kring Visby behålls.

VATTENVERK
Förstärkning
befintliga verk

Tingstäde vattenverk renoveras, eventuellt behöver möjlighet skapas att blanda råvatten från
Tingstäde träsk med vatten från Cementa och/eller grundvatten.
Visby vattenverk byggs ut.
Vibble vattenverk tas i bruk igen.

Förstärkning
från
Kvarnåkershamn

Fram till dessa att dricksvattenkapaciteten till Visby förstärkts från nya vattentäkter levereras
dricksvatten till Visby från Kvarnåkershamn vattenverk. På sikt kommer vattnet från Kvarnåkershamn att behövas för dricksvattenförsörjningen på södra Gotland.
I Visby byggs reservoar eller så nyttjas Bingeby för blandning av dricksvatten från Kvarnåkershamn vattenverk med dricksvatten innan distribution i ledningsnätet i Visby.

Nytt
sötvattenverk,
Visby

Förstudie genomförs för nytt vattenverk i närheten av Visby vilken beaktar val av råvatten som ska
beredas till dricksvatten och hur övriga vattenverk ska finnas kvar och i så fall hur de ska nyttjas.
Visby vattenverk kan på sikt avvecklas eller nyttjas som en del i distributionsnätet.
Ingenstädes vattenverk kan på sikt avvecklas.
Vibble vattenverk kan på sikt avvecklas eller nyttjas som en del i distributionsnätet.

Avsaltningsverk,
Visby

Ett nytt avsaltningsverk byggs i närheten av Visby.
Tingstäde vattenverk kan på sikt avvecklas.
Visby vattenverk används för produktion av dricksvatten från grundvattentäkterna, för uppblandning av det vatten som produceras i avsaltningsverket.
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AVLOPPSRENINGSVERK
Förstärkning
befintliga verk

Visby avloppsreningsverk byggs ut (eventuellt med rening som möjliggör att det renade spillvattnet nyttjas som råvatten i vattenverket).
Väskinde dammar avloppreningsanläggning behålls. Inget behov av stora åtgärder.

Nytt
sötvattenverk,
Visby, och
Avsaltningsverk,
Visby

Visby avloppsreningsverk byggs ut (eventuellt med rening som möjliggör att det renade spillvattnet nyttjas som råvatten i vattenverket)
Väskinde dammar avloppreningsanläggning behålls. Inget behov av stora åtgärder.

LEDNINGAR
Förstärkning
befintliga verk

Kapaciteten ökas i dricksvattenledningen från Tingstäde vattenverk.
Eventuell råvattenledning från ny grundvattentäkt till Visby vattenverk.
Eventuell råvattenledning från ny grundvattentäkt kring Västris Tingstäde till Tingstäde vattenverk.
Eventuell råvattenledning från Cementa/Nordkalks kalkbrott till Tingstäde vattenverk.
För att skapa en effektiv dricksvattendistribution till Visby och möjliggöra en framtida redundans
i dricksvattenförsörjningen mellan södra Gotland och Visby byggs en ledning mellan Klinteby och
Tofta.

Nytt
sötvattenverk,
Visby

Råvattenledning från Tingstäde träsk till nytt vattenverk i Visby.
Råvattenledning från ny Visbys befintliga grundvattentäkter samt eventuellt även från nya grundvattentäkter.
Eventuell råvattenledning från ny grundvattentäkt kring Västris Tingstäde till ny råvattenledning
mellan Tingstäde träsk och Visby.
Eventuell råvattenledning från Cementas kalkbrott till ny råvattenledning mellan Tingstäde träsk
och Visby.
Ny dricksvattenledning för distribution till ledningsnätet i Visby.

Avsaltningsverk, Visby

Intagsledning i havet
Befintlig dricksvattenledning från Tingstäde träsk används för råvatten, eventuellt behöver kapaciteten förstärkas.
Ledning från Visby vattenverk för att möjliggöra inblandning av vatten från grundvattentäkter i det
dricksvatten som produceras i avsaltningsverket.
Ny dricksvattenledning för distribution till ledningsnätet i Visby.
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ANSLUTNINGAR
Förstärkning
befintliga verk

Nytt
sötvattenverk,
Visby
Avsaltningsverk,
Visby

Val av alternativ för utveckling av VA-försörjningen bedöms inte påverka förutsättningarna för
anslutningar. I alla alternativ krävs att kapaciteten uppnår den planerade bebyggelseutvecklingen i och kring Visby samt i Tingstäde samhälle. Möjlighet för tillkommande bebyggelse utanför
verksamhetsområdet att anslutas via avtal är beroende av att ytterligare ökning av kapaciteten
i den allmänna VA-anläggningen.
VA-utbyggnadsområden norr om Visby ansluts till den allmänna VA-anläggningen och verksamhetsområdet utökas.
Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden kring Visby ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning
befintliga verk
Nytt
sötvattenverk,
Visby

Avsaltningsverk,
Visby

Kostnad för vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnation
som ska göras.
Kostnad för vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor nybyggnation som ska göras och var.
Kostnad för råvattenledningar påverkas av var och hur mycket råvatten ska tas ut och förutsättningar längs ledningssträckan.
Kostnad för vattentäkt och vattenverk påverkas av vilket råvatten som ska användas, råvattenkvalitet, hur mycket vatten som ska beredas och hur stor nybyggnation som ska göras och var.
Kostnad för råvattenledningar påverkas av var och hur mycket råvatten ska tas ut och förutsättningar längs ledningssträckan.

Oavsett
alternativ

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla dricksvattentillgången till
Visby beaktat alla alternativ.
Kostnad för utbyggnad av Visby avloppsreningsverk beror på om hur många abonnenter som ska
anslutas, förutsättningar avseende markförhållanden och juridik där avloppsreningsverket ligger
och om vattnet ska släppas direkt till recipient eller om det renade spillvattnet ska kunna nyttjas
som råvatten i vattenverket.
Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall
där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande
VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter krig Visby. Det är
inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen
Kostnad för tillståndsansökan för bortledning av vatten i befintliga vattentäkter, skydd av vattentäkter mm inkluderas i Vattenskyddsplanen.
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Lokal förstärkning i Träkumla

VATTENTÄKT
Lokal
förstärkning
i Träkumla

Begränsande faktor för vattenförsörjningen undersöks. Behovet är mindre än 0.5 m³/timme.
Riskanalys genomförs för vattentäkten, även om det finns ett vattenskyddsområde (görs förslagsvis i
ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i
ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Tillstånd söks för uttag av grundvatten.
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VATTENVERK
Lokal
förstärkning i
Träkumla

Eventuellt behov av åtgärder i vattenverket i syfte att säkerställa tillräcklig kapacitet på sikt.

AVLOPPSRENINGSVERK
Lokal
förstärkning i
Träkumla

Utredning avseende förutsättningarna att förbättra spillvattenreningen lokalt vid befintlig anläggning.
Eventuell byggnation av ny eller kompletterande reningsprocess.

LEDNINGAR
Lokal
förstärkning i
Träkumla

Inget behov av överföringsledningar.

ANSLUTNINGAR
Lokal
förstärkning
i Träkumla

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet ska anslutas till verksamhetsområdet för VA-försörjning eller byggas med enskild VA-försörjning.
Avseende spillvatten prövas förutsättningarna för enskild spillvattenhantering vid tillståndsansökan.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning
dricksvatten i
Träkumla

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla vattenförsörjningen lokalt i
Träkumla.
Kostnad för utredning av förutsättningarna att förbättra spillvattenreningen lokalt vid befintlig anläggning.
Kostnad för utveckling av spillvattenanläggningen påverkas av hur omfattande åtgärder som krävs
vilket ska utredas.
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Förstärkning dricksvatten och Enskild
spillvattenhantering i Åminne
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VATTENTÄKT
Förstärkning
dricksvatten i
Åminne

I första hand sker fortsatt undersökning för möjligheten att öka uttag av grundvatten vid befintlig
vattentäkt. Projektering och byggnation av nya anläggningar genomförs.
Riskanalys genomförs för vattentäkten, även om arbete med vattenskyddsområde redan är planerat
(görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis
i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Vattenskyddsområde skapas för uttag motsvarande befintligt tillstånd.
Om framtida vattenuttag ska överskrida tillstånd (från 2015) behöver nytt tillstånd sökas.

VATTENVERK
Förstärkning
dricksvatten i
Åminne

Regionens rådighet över marken där vattenverket ligger säkerställs genom avtal eller inköp av mark
då det ligger på privat mark idag.

Försörjning
kopplad till
Slite

Åminne vattenverk läggs ned.

AVLOPPSRENINGSVERK
Enskild
spillvattenhantering i
Åminne

Spillvattenhanteringen sker även fortsättningsvis i enskilda anläggningar

Försörjning
kopplad till
Slite

Anslutning av Åminne till Slite avloppsreningsverk föranleder inget behov av åtgärder i avloppsreningsverket.

LEDNINGAR
Försörjning
kopplad till
Slite

Dricksvattenledning byggs från Slite till Åminne.
Spillvattenledning byggs från Åminne till Slite
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DELOMRÅDE 9 NORR - ÅMINNE
ANSLUTNINGAR
Förstärkning
dricksvatten
och Enskild
spillvattenhantering i
Åminne

Försörjning
kopplad till
Slite

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet ska anslutas till verksamhetsområdet för dricksvatten eller byggas med enskild dricksvattenförsörjning. Avseende spillvatten prövas förutsättningarna för enskild spillvattenhantering vid tillståndsansökan.
VA-utbyggnadsområde i närheten av Åminne ansluts till den allmänna VA-anläggningen och verksamhetsområdet utökas.
Verksamhetsområde för spillvatten skapas i Åminne och befintlig bebyggelse ansluts.
VA-utbyggnadsområde i närheten av Åminne ansluts till den allmänna VA-anläggningen och verksamhetsområdet utökas.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen i glesbebyggelse som ligger utanför VA-planområden och verksamhetsområdet mellan Åminne och Slite.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning
dricksvatten
och Enskild
spillvattenhantering i
Åminne

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla vattenförsörjningen lokalt
kring Åminne.
Kostnad för utbyggnad av vattenverk beror på omfattning och påverkas av råvattenkvalitet och vilken produktionskapacitet som ska uppnås.
Kostnad för att säkerställa Region Gotlands rådighet över dricksvattenproduktionen (marken vid
vattenverket) beror på hur rådigheten säkerställs.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Åminne. Det är
inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Kostnad för skydd av vattentäkten inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Försörjning
kopplad till
Slite

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Slite och Åminne påverkas
av hur mycket vatten som ska distribueras och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Slite och Åminne. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Oavsett
alternativ

Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall där
Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN

Förstärkning i Roma
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VATTENTÄKT
Förstärkning
i Roma

Möjligheten utreds för uttag av ett grundvatten i trakterna kring Roma som har högre och mer stabil
kvalitet än vid nuvarande brunnar. Nya brunnslägen kan användas som komplement eller ersättning
för befintliga brunnar, beroende på vilka förutsättningar som påvisas vid undersökningarna. Om vattentäkt ska utvecklas sker projektering och byggnation av nya vattentäktsanläggningar. Råvattnet
från ny vattentäkt leds till Roma vattenverk för beredning till dricksvatten.
Riskanalys genomförs för vattentäkten, även om arbete med vattenskyddsområde redan pågår (görs
förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis
i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Påbörjat arbete med vattenskyddsområde fortsätter och beaktar de brunnar som ska nyttjas för
dricksvattenförsörjningen.
Tillstånd söks för grundvattenuttag i eventuella kompletterande brunnar.

Försörjning
kopplad till
Visby eller till
Tofta

En kostnads-nyttoanalys utförs avseende förutsättningar att nyttja Roma vattentäkt och vattenverk
för att skapa redundans i vattenförsörjningen. Analysen involverar också behovet av åtgärder för att
behålla grundvattenuttag i Roma vattentäkt (vattenskyddsområde och tillstånd för uttag av grundvatten).

VATTENVERK
Förstärkning i
Roma

Utredning görs som grund för om en annan reningsprocess kan användas för att producera dricksvatten från befintliga och/eller nya brunnar.

Försörjning
kopplad till
Tofta

Kapacitet för att försörja Roma med dricksvatten finns från södra linan eller från Visby (via Tofta)

Försörjning
kopplad till
Visby

Kapaciteten behöver förstärkas i Visbys vattenförsörjning för att möjliggöra leverans av dricksvatten
till Roma (se delområde 7 Norr – Visby)
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DELOMRÅDE 10 SÖDER - ROMA DALHEM
AVLOPPSRENINGSVERK
Förstärkning i
Roma
Försörjning
kopplad till
Tofta
Försörjning
kopplad till
Visby

Eventuell utbyggnad av Roma ARV om verksamhetsområdet ska utökas.
Eventuellt byggs Roma avloppsreningsverk om till en pumpstation. Föranleder inga åtgärder i
Klintehamn avloppsreningsverk.
Eventuellt byggs Roma avloppsreningsverk om till en pumpstation. Åtgärder krävs i Visby avloppsreningsverk (se delområde 7 Norr – Visby).

LEDNINGAR
Förstärkning i
Roma
Försörjning
kopplad till
Tofta
Försörjning
kopplad till
Visby

Eventuellt byggs nya råvattenledningar från nya vattentäktslägen till vattenverket.
Dricksvattenledning byggs från Tofta till Roma.
Eventuellt byggs även en spillvattenledning från Roma till Tofta.
Dricksvattenledning byggs från Visby till Roma.
Eventuellt byggs även en spillvattenledning från Roma till Visby.

ANSLUTNINGAR
Förstärkning i
Roma
Försörjning
kopplad till
Tofta
Försörjning
kopplad till
Visby

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden mellan kring Roma ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen via
avtal.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning i
Roma

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla vattenförsörjningen lokalt
kring Roma.
Kostnaden för vattentäkt, vattenverk och ledningar för att utveckla dricksvattenförsörjningen lokalt
i Roma påverkas av vilket råvatten som ska användas, vilken reningsprocess som krävs för att bereda
ett dricksvatten samt av vilken produktionskapacitet som ska uppnås.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Roma. Det är
inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Kostnad för skydd av vattentäkten inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Försörjning
kopplad till
Tofta

Kostnad för dricksvattenledning och eventuellt även spillvattenledning mellan Tofta och Roma påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.

Försörjning
kopplad till
Visby

Kostnad för dricksvattenledning och eventuellt även spillvattenledning mellan Visby och Roma påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.

Oavsett
alternativ

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Roma och Tofta. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Roma och Visby. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall
där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande
VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer
oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Försörjning kopplad till Ljugarn
Förstärkning i Katthammarsvik-Herrvik

•
•

Dricksvatten från Ljugarn till Herrvik
Spillvatten från Ljugarn till Katthammarsvik-Herrvik

VATTENTÄKT
Förstärkning i
Herrvik

Riskanalys genomförs för råvattenintaget (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna
vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd råvattenintaget. Här anges vilka
riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).

Förstärkning
kopplad till
Ljugarn

Föranleder inget behov av åtgärder i råvattenförsörjningen till Kvarnåkershamns vattenverk (åtgärder vidtas ändå, se delområde 13 Söder – Södra Gotland).
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Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
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VATTENVERK
Förstärkning i
Herrvik

Driften av vattenverket optimeras för att säkerställa maximal produktionskapacitet från verket.
Eventuellt byggs en reservoar vid vattenverket för att säkerställa stabil leverans av tillräcklig kapacitet.

Förstärkning
kopplad till
Ljugarn

Bedömning görs om vilken kapacitet det finns i Kvarnåkershamn vattenverk att förstärka dricksvattentillgången i Herrvik och Katthammarsvik.

AVLOPPSRENINGSVERK
Förstärkning i
Katthammarsvik

Försörjning
kopplad till
Ljugarn

Katthammarsvik avloppsreningsverk läggs på sikt ner.
Ett nytt avloppsreningsverk byggs. Projektering pågår (modern process mm, djupare recipient
mm).
Katthammarsvik avloppsreningsverk läggs på sikt ner.
Nytt avloppsreningsverk i Katthammarsvik dimensioneras för att på sikt kunna avlasta Ljugarn.

LEDNINGAR
Förstärkning i
Katthammarsvik
Försörjning
kopplad till
Ljugarn

Vid nytt avloppsreningsverk byggs en utsläppsledning till djupt belägen utsläppspunkt i havet.
Dricksvattenledning byggs från Ljugarn till Herrvik.
Spillvattenledning byggs från Ljugarn till Katthammarsvik.
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DELOMRÅDE 11 SÖDER - KATTHAMMARSVIK - HERRVIK
ANSLUTNINGAR
Förstärkning i
KatthammarsvikHerrvik och
Försörjning
kopplad till
Ljugarn

Dialog med fastighetsägare i VA-planområden på Östergarnslandet om förutsättningarna för utveckling av VA-försörjning via avtal. Ytterligare anslutningar förutsätter att kapaciteten förstärks
i vattenförsörjningen.
Dialog förs i bygglovsskedet om förutsättningarna för VA-försörjning av tillkommande bebyggelse i VA-bevakningsområden på Östergarnslandet.
Dialog förs med fastighetsägare längs ev ny överföringsledning om intresset för anslutning
till den allmänna VA-anläggningen via avtal. Förutsätter att det finns kapacitet i den allmänna
VA-anläggningen för anslutning av fler abonnenter.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning i
KatthammarsvikHerrvik

Kostnad för byggnation av reservoar vid Herrvik vattenverk beror på hur stor kapacitet reservoaren ska ha och förhållandena på platsen där reservoaren ska byggas.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Katthammarsvik/Herrvik. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Budget för pågående projekt för nytt avloppsreningsverk i Katthammarsvik är redan beslutad och
anges som en del i den budget som redovisas för pågående projekt.

Försörjning
kopplad till
Ljugarn

Oavsett
alternativ

Kostnad för dricksvattenledning och spillvattenledning mellan Katthammarsvik/Herrvik och Ljugarn påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter på sträckan mellan
Katthammarsvik/Herrvik och Ljugarn. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig
om.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden
tillkommer oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de
fall där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
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Behålla lokal försörjning

Försörjning kopplad till Visby/Klinte

•
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•
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Vattentäkten i Tofta (inkl Eskelhem Övide)
Vattentäkten Klinteby
Avloppsreningsverket i Eskelhem
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Dricksvatten från Visby eller Kvarnåkershamn
Spillvatten till Klintehamn avloppsreningsverk
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VATTENTÄKT
Behålla
vattentäkten i
Tofta

Riskanalys genomförs för vattentäkten (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna
vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka
riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Vattenskyddsområdet uppdateras och nya vattenskyddsföreskrifter införs.
Tillstånd söks för grundvattenuttag.

Behålla
vattentäkten i
Klinteby

Riskanalys genomförs för vattentäkten (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna
vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka
riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Vattenskyddsområdet uppdateras och nya vattenskyddsföreskrifter införs.
Befintligt tillstånd för bortledning av grundvatten omprövas, med anledning av ev nya lagkrav som
påverkar vattendomar fastställda före Miljöbalken.
Vattentäkten levererar idag vatten till Foodmark. Dialog med Foodmark angående framtida behov
av vatten.

Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte

Samhällsekonomisk analys görs som grund för beslut om det är rimligt att avveckla Tofta vattentäkt.
Tofta vattentäkt avvecklas på sikt. Möjligen kan det krävas tillstånd för upphörande av grundvattenuttag.
Råvattentillgång för försörjning av Tofta behöver säkerställas i till vattenverken i Visby och/eller
Kvarnåkershamn.
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DELOMRÅDE 12 SÖDER - TOFTA - KLINTEHAMN
VATTENVERK
Behålla
vattentäkten
i Tofta
Behålla
vattentäkten
i Klinteby
Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte

Ev behov av förbättrad reningsprocess i vattenverket för att säkerställa tjänligt dricksvatten. Plats är
förberedd i vattenverket för installation av t.ex. nanofiltermembran.
Ev behov av förbättrad reningsprocess i vattenverket för att säkerställa tjänligt dricksvatten.
Säkerställande av att det finns tillräcklig kapacitet i vattenproduktionen i Visby vattenverk och Kvarnåkershamn vattenverk.
Tofta vattenverk avvecklas.

AVLOPPSRENINGSVERK
Avloppsreningsverket i
Eskelhem

Inget behov av större åtgärder i Eskelhem avloppsreningsverk.

Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte

Inget behov av större åtgärder i Klintehamn avloppsreningsverk.
Eskelhem avloppsreningsverk läggs ner och ersätts av pumpstation.

LEDNINGAR
Behålla
vattentäkten
i Tofta och
Klintehamn samt
avloppsreningsverket i
Eskelhem

Inget behov av ytterligare ledningar.

Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte

Eventuellt byggs en kompletterande dricksvattenledning från Klinteby till Tofta för att öka kapaciteten och driftsäkerheten i leverans av dricksvatten från Klinte/Kvarnåkershamn till Tofta och
vidare till Visby.
Ledning byggs mellan Eskelhem och Tofta (säkerställande att ledningen från Tofta till Klintehamn har tillräcklig kapacitet).

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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ANSLUTNINGAR

Behålla
lokal försörjning och
Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte

Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden (samt detaljplanområden) öster och söder
om Tofta ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs
inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna
VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare om intresset för anslutning till den allmänna VA-anläggningen via
avtal. Förutsätter att det finns kapacitet i den allmänna VA-anläggningen för anslutning av fler abonnenter.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Behålla
lokal försörjning

Kostnad för utbyggnad av vattentäkten med fler brunnar, utbyggnad av vattenverket och eventuell
förbättring av reningsprocessen i vattenverket beror på hur mycket vatten som finns tillgängligt, vilken råvattenkvalitet som ska hanteras och hur mycket vatten som ska produceras.
Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen

Försörjning
kopplad till
Visby/Klinte
Oavsett alternativ

Kostnad för dricksvattenledning Klintehamn-Tofta påverkas av hur mycket vatten som ska distribueras
och av markförhållanden.
Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Tofta. Det är inte
undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
Intäkter från anslutningsavgifter inom VA-utbyggnadsområden är oberoende av alternativ i de fall
där Region Gotland har ett ansvar att ordna VA-försörjningen. Det är inte utrett vilka av nuvarande
VA-utredningsområden som omfattas av VA-utbyggnad.
Kostnad för utredning av VA-utredningsområden och utbyggnad till VA-utbyggnadsområden tillkommer
oavsett alternativ för utveckling av VA-försörjningen och bedöms i VA-utbyggnadsplanen.
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VATTENTÄKT
Förstärkning
av
dricksvattenkapaciteten

Utredning avseende hur Alva vattentäkt och området i närheten av Stånga vattentäkt ska nyttjas i
syfte att erhålla grundvatten, antingen som råvatten, eller som dricksvatten för blandning av vatten
från Kvarnåkershamn.
Utredning avseende förutsättningarna att öka grundvattenuttaget vid Lojsta i syfte att erhålla
grundvatten, antingen som råvatten, eller som dricksvatten för blandning av vatten från Kvarnåkershamn. Provpumpning av ny brunn i närheten av befintlig vattentäkt genomförs sommaren
2018. Tillskott av 200-400 m³ /dygn antas kunna uppnås.
Riskanalys genomförs för vattentäkterna Stånga, Lojsta, Alva och Kvarnåkershamn (görs förslagsvis i
ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Eventuell ny vattentäkt vid Lojsta
inkluderas om vattentäkt etableras.
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkterna Stånga, Lojsta,
Alva och Kvarnåkershamn. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland). Eventuell ny vattentäkt vid Lojsta inkluderas om vattentäkt etableras.
Vattenskyddsområde inrättas för vattentäkterna i Alva, Stånga, Lojsta och ev ny vattentäkt vid Lojsta.
Tillstånd för vattenuttag ses över vid Alva och Lojsta. Nytt tillstånd söks för Stånga och ev även ny
vattentäkt vid Lojsta för att öka uttagsmöjligheten.
Ev byggnation av infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar vid Stånga samt uttagsbrunnar vid Lojsta.

VATTENVERK
Förstärkning
av
dricksvattenkapaciteten

Pågående projekt Vid Kvarnåkershamn vattenverk färdigställs. Projektet hanterar även förutsättningarna för inblandning av sötvatten i det råvatten som bereds till dricksvatten eller i dricksvattnet.
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DELOMRÅDE 13 SÖDER - SÖDRA GOTLAND
AVLOPPSRENINGSVERK
En utredning görs som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna för fortsatt drift eller nedläggning av de avloppsreningsanläggningar som finns på Södra Gotland mellan Hemse och Ljugarn
(Stånga, Lye, Ethelhem, Garda, Ronehamn, Burs och När) samt var spillvattnet ska renas. Utredningen beaktar särskilt långsiktig ekonomisk hållbarhet, värnande av vattenresurser och påverkan på recipienter. Tidigare genomförda utredningar beaktas.

Förstärkning
av befintliga
avloppsreningsanläggningar

Avloppshanteringen i Ronehamn behöver utvecklas inom snar framtid då kapaciteten idag är
otillräcklig.
Avloppshanteringen i Hemse biodammar behöver utvecklas inom snar framtid då kapaciteten
idag är otillräcklig.
Avloppshanteringen i Burs dammar behöver utvecklas inom snar framtid då reningseffekten idag
är otillräcklig.
I den utredning som görs avseende ett helhetsgrepp för spillvattenhanteringen beaktas alternativ för omhändertagande av spillvatten i en större anläggning, bland annat utbyggnad/nybyggnad av avloppsreningsverk i Ljugarn eller i Hemse, anslutning till Klintehamn avloppsreningsverk
(kräver kapacitetsförstärkning) eller till det nya avloppsreningsverk som byggs i Katthammarsvik.
Tidigare genomförda utredningar beaktas.

Utbyggnad av
spillvattenledningar

LEDNINGAR
Förstärkning av
dricksvattenkapaciteten
Förstärkning
av befintliga
avloppsreningsanläggningar
Utbyggnad av
spillvattenledningar

Utredning görs av möjligheten att förstärka kapaciteten i dricksvattenleverans från Kvarnåkershamn till Ljugarn. Möjligheter som beaktas är förstärkning av ledningsdimensionen eller komplettering med fler tryckstegringar och lågreservoarer.

Inget behov av nya överföringsledningar.

Eventuell utbyggnad av spillvattennätet på södra Gotland från hela eller delar av de områden som
kan kopplas samman mellan Hemse och Ljugarn.
Eventuell överföringsledning från Hemse till Klintehamn alternativt från Ljugarn till Katthammarsvik.
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ANSLUTNINGAR
Utbyggnad av
spillvattenledningar
Förstärkning
av befintliga
avloppsreningsanläggningar
och Förstärkning
av dricksvattenkapaciteten

Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till VA-utbyggnadsområden söder om Klintehamn
och utanför Ljugarn.
Utredning görs som grund för beslut om VA-planområden på Södra Gotland ska anslutas till verksamhetsområdet, ska erbjudas möjlighet för att anslutas via avtal (dvs inte ingå i verksamhetsområdet) eller fortsätta ha en VA-försörjning utan anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Dialog förs med fastighetsägare längs ev ny överföringsledning för spillvatten om intresset för
anslutning till den allmänna VA-anläggningen via avtal. Förutsätter att det finns kapacitet i såväl
avloppsreningsverk som spillvattenledning för anslutning av fler abonnenter.
Dialog förs med fastighetsägare längs dricksvattenledningen Hemse-Ljugarn om intresset för
anslutning till den allmänna VA-anläggningen via avtal. Förutsätter att det finns kapacitet i dricksvattenproduktionen i Kvarnåkershamn samt i ledningen till Ljugarn för anslutning av fler abonnenter.

EKONOMISKT PERSPEKTIV
Förstärkning av
dricksvattenkapaciteten

Utbyggnad av
spillvattenledningar

Förstärkning
av befintliga
avloppsreningsanläggningar

Kostnad för förstärkning av distributionskapaciteten från Kvarnåkershamn mot Ljugarn påverkas
av hur detta ska åstadkommas.
Projekt avseende Kvarnåkershamns vattenverk och tillhörande delprojekt avseende bland annat uttag av grundvatten för inblandning pågår och är redan budgeterat. Beslutad budget anges som en
del i den budget som redovisas för pågående projekt.
Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan respektive avloppsreningsanläggning och närmsta överföringsledning påverkas av vilka anläggningar som ska ersättas med pumpstationer och av markförhållanden. Förstärkning i de anläggningar som ska ta
emot mer spillvatten än idag, för att möjliggöra anslutningar från fler verksamhetsområden, påverkar den totala kostnaden och tillkommer i det fall det finns ett sådant behov. Utredningen som
ska göras hanterar de aspekterna.
Kostnad för utbyggnad eller nytt avloppsreningsverk i Ronehamn beror på hur stor kapacitet
anläggningen ska ha, markförhållanden och vilka krav som ställs.
Kostnad för utbyggnad eller nytt avloppsreningsverk i Hemse beror på hur stor kapacitet anläggningen ska ha, markförhållanden och vilka krav som ställs.
Kostnad för utbyggnad eller nytt avloppsreningsverk i Burs beror på hur stor kapacitet anläggningen ska ha, markförhållanden och vilka krav som ställs.
För övriga spillvattenanläggningar bedöms det inte finnas behov av stora åtgärder.
Projekt avseende Ljugarn avloppsreningsverk för att öka kapaciteten pågår och är redan budgeterat.
Beslutad budget anges som en del i den budget som redovisas för pågående projekt.

Oavsett
alternativ

Kostnad för utredning för att ta reda på förutsättningar för att utveckla spillvattenhanteringen lokalt
kring befintliga avloppsreningsanläggningar eller genom att ansluta till en större anläggning hanteras i DUF-planen.
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DELOMRÅDE 14 SÖDER - ETHELHEM - VÄSTRINGE
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Fortsatt lokal försörjning i Ethelhem-Västringe

Försörjning kopplad till Lye (Hemse-Ljugarn)

•
•

•
•

Ethelhem dammar
Västringe vattenverk

Dricksvatten Kvarnåkershamn
Spillvatten – obestämt reningsverk

VATTENTÄKT

Fortsatt lokal
försörjning i
Västringe

Riskanalys genomförs för vattentäkten (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna
vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka
riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Befintligt tillstånd för bortledning av grundvatten omprövas, med anledning av ev nya lagkrav som
påverkar vattendomar fastställda före Miljöbalken.
Uppdatering av vattenskyddsområde och fastställande av nya vattenskyddsföreskrifter.

Försörjning
kopplad till
Lye (HemseLjugarn)

Bedöms inte föranleda behov av att förstärka råvattenkapaciteten till Kvarnåkershamns vattenverk.
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VATTENVERK

Fortsatt lokal
försörjning i
Västringe
Försörjning
kopplad till
Lye (HemseLjugarn)

God kapacitet, inget behov av större åtgärder.

Pågående projekt Vid Kvarnåkershamn vattenverk färdigställs (se Delområde 13: söder – Södra Gotland.

AVLOPPSRENINGSVERK
Fortsatt lokal
försörjning i
Ethelhem
Försörjning
kopplad till Lye
(HemseLjugarn)

God kapacitet, inget behov av större åtgärder
En utredning görs som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna för fortsatt drift eller nedläggning av de avloppsreningsanläggningar som finns på Södra Gotland, bland annat Ethelhem, samt
var spillvattnet ska renas. Utredningen beaktar särskilt långsiktig ekonomisk hållbarhet, värnande
av vattenresurser och påverkan på recipienter.

LEDNINGAR
Fortsatt lokal
försörjning i
Västringe
Försörjning
kopplad till Lye
(HemseLjugarn)

Inget behov av nya överföringsledningar.
Dricksvattenledning byggs från Lye till Västringe vattenverk.
Spillvattenledning byggs från Ethelhem till Lye.

ANSLUTNINGAR
Fortsatt lokal försörjning i EthhemVästringe och
Försörjning kopplad till
Lye (Hemse-Ljugarn)

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet ska anslutas till verksamhetsområdet, som en del i verksamhetsområdet
eller via avtalsanslutning, eller byggas med enskild VA-försörjning.
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DELOMRÅDE 14 SÖDER - ETHELHEM - VÄSTRINGE
EKONOMISKT PERSPEKTIV
Fortsatt lokal
försörjning i
EthelhemVästringe

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter kring Ethelhem
och Västringe. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.

Försörjning
kopplad till Lye
(Hemse-Ljugarn)

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Ethelhem/Västringe och
befintliga ledningar vid Lye påverkas av hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.

Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen.

Intäkter kan tillkomma från anslutningsavgifter från avtalsansluta abonnenter mellan Ethelhem/
Västringe och Lye. Det är inte undersökt hur många abonnenter det rör sig om.
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DELOMRÅDE 15 SÖDER - BURS
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ALTERNATIV FÖR UTVECKLING AV VA-FÖRSÖRJNINGEN
Försörjning kopplad till Stånga (Hemse-Ljugarn)
Fortsatt lokal försörjning i Burs

•
•

Dricksvatten Kvarnåkershamn
Spillvatten – obestämt reningsverk

VATTENTÄKT
Fortsatt
lokal
försörjning i
Burs

Utredning av förutsättningarna att öka uttaget av grundvatten i eller i närheten av befintlig vattentäkt.
Riskanalys genomförs för vattentäkten (görs förslagsvis i ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Handlingsplan tas fram för ett helhetsgrepp om arbete med skydd vattentäkten. Här anges vilka riskkällor som behöver hanteras och vilka riskreducerande åtgärder som ska tillämpas (görs förslagsvis i
ett gemensamt arbete för alla allmänna vattentäkter på Gotland).
Befintligt tillstånd för bortledning av grundvatten omprövas, med anledning av ev nya lagkrav som
påverkar vattendomar fastställda före Miljöbalken.
Uppdatering av vattenskyddsområde och fastställande av nya vattenskyddsföreskrifter.

Försörjning
kopplad
till Stånga
(HemseLjugarn)

Anslutning av Burs till Stånga bedöms inte föranleda behov av att förstärka råvattenkapaciteten till
Kvarnåkershamns vattenverk.
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VATTENVERK
Fortsatt lokal
försörjning i
Burs
Försörjning
kopplad
till Stånga
(HemseLjugarn)

Utredning för att klargöra begränsande faktor för dricksvattenproduktion, ev behov av att öka kapaciteten i vattenverket.
Pågående projekt Vid Kvarnåkershamn vattenverk färdigställs (se Delområde 13: söder – Södra Gotland.

AVLOPPSRENINGSVERK
Fortsatt lokal
försörjning i
Burs
Försörjning
kopplad till
Stånga (HemseLjugarn)

En utredning görs som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna för fortsatt drift eller nedläggning av de avloppsreningsanläggningar som finns på Södra Gotland, bland annat Burs, samt var
spillvattnet ska renas. Utredningen beaktar särskilt långsiktig ekonomisk hållbarhet, värnande av
vattenresurser och påverkan på recipienter.

LEDNINGAR
Fortsatt lokal
försörjning i
Burs
Försörjning
kopplad till
Stånga (HemseLjugarn)

Inget behov av nya överföringsledningar.
Dricksvattenledning byggs från Stånga till Burs vattenverk.
Spillvattenledning byggs från Burs till Stånga

ANSLUTNINGAR
Fortsatt lokal
försörjning
i Burs och
Försörjning
kopplad till
Stånga (HemseLjugarn)

Dialog förs i bygglovsskedet om tillkommande bebyggelse i nära anslutning till verksamhetsområdet ska anslutas till verksamhetsområdet, som en del i verksamhetsområdet eller via avtalsanslutning, eller byggas med enskild VA-försörjning.
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DELOMRÅDE 15 SÖDER - BURS
EKONOMISKT PERSPEKTIV
Fortsatt
lokal
försörjning i
Burs

Kostnad för kapacitetsförstärkning i vattenverket är beroende av råvattenkvalitet och hur mycket vatten som ska produceras.
Kostnad för kapacitetsförstärkning i dammarna är beroende av hur mycket vatten som ska renas och
vilka reningskrav som ska uppnås.
Kostnad för rådighet och skydd av befintlig vattentäkt inkluderas i Vattenskyddsplanen

Försörjning
kopplad
till Stånga
(HemseLjugarn)

Kostnad för ledningar, pumpstationer och tryckstegringstationer mellan Burs och Stånga påverkas av
hur mycket vatten som ska hanteras och av markförhållanden.
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Plan för hållbar enskild VA-försörjning
En stor del av VA-försörjningen på Gotland består av
med enskild försörjning där respektive fastighetsägare
ansvarar för leverans av dricksvatten, omhändertagande
av spillvatten och hantering av dagvatten. Senare årens
brist på vatten, otillräcklig rening i avloppsanläggningar
och ökade kapacitetskrav i fritidshus har bidragit till flera
problem med den enskilda vattenförsörjningen och
även väckt frågan var VA-försörjningen ska vara allmän
och var den ska vara enskild. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. Regionens arbete
med VA-försörjning behöver ske med utgångspunkt i
tillgången till tjänligt dricksvatten och möjligheten att
ordna en godkänd avloppsanläggning – på hela ön.
Det ska även tydliggöras var VA-försörjningen ska vara
enskild och vad som gäller för respektive fastighetsägare.

för enskild VA-försörjning som tillsammans med andra
delplaner skapar en samlad VA-plan. Ansvaret för Plan för
enskild VA-försörjning ligger hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att
de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete
med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom
åtgärderna i Plan för enskild VA-försörjning och i övriga
delplaner genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av strategin. En avstämning
av åtgärderna i Plan för enskild VA-försörjning och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering
sker årligen.

Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Plan

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1 Plan för enskild VA-försörjning
– en del i Gotlands strategiska VA-planering
I Plan för enskild VA-försörjning presenteras en sammanställning av hur regionen arbetar med den enskilda
VA-försörjningen på Gotland i de områden som inte är
anslutna till det allmänna nätet. I enlighet med Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 kan samtliga
områden på ön klassas utifrån deras möjlighet och behov
att ordna allmän VA-försörjning. Denna plan beskriver
hur Regionen arbetar och ska arbeta framåt med att
öka eller behålla möjligheten till enskild försörjning i de
enskilda VA-områdena, områdena som inte är anslutna
till det allmänna nätet.
Inledningsvis beskrivs kort förutsättningar från nationell
lagstiftning som gäller enskilt VA.

Plan för enskild VA-försörjning innehåller också åtgärder för Regionens arbete med enskild försörjning för att
uppnå beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist i
varje delplan.
Plan för enskild VA-försörjning utgör en av sammanlagt
sju delplaner som arbetas fram i Region Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i
arbetet visas i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Vattenskyddsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2 Olika former av enskild
VA-försörjning
Fastigheter som inte ingår i verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning har enskild VA-försörjning vilket
innebär att den enskilde fastighetsägaren, en VA-förening eller en samfällighet ansvarar för tillgången till dricksvatten och funktionen i omhändertagande av spillvatten
och i vissa fall även dagvatten. I lagstiftning och i vardagligt tal används begreppet enskilda avlopp som benämning på anläggningar där spillvatten från främst hushåll
renas.
Den enskilda VA-försörjningen kan praktiskt och juridiskt
ordnas på olika sätt;
• Den vanligaste formen av enskild VA-försörjning
är att det på en fastighet finns en brunn för dricksvattenförsörjning och ett enskilt avlopp för att rena
spillvattnet från hushållet. Fastighetsägaren ansvarar
för att försörjningen av dricksvatten är hälsomässig
och att omhändertagandet av spillvatten uppfyller
gällande lagkrav.
• Inte sällan har flera fastighetsägare gått ihop och ordnat dricksvattenförsörjning eller omhändertagande
av spillvatten genom servitutsavtal som ger en eller
flera fastigheter rätt att nyttja anläggningar belägna
på en annan fastighet. Ansvaret för anläggningarna
åligger antingen den fastighetsägare där anläggningen är placerad eller alla berörda fastighetsägare i det
fall detta anges i servitutsavtalet. 		
• Flera fastigheter kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning, samfällighet eller VA-förening med lokalt ordnad dricksvattenförsörjning och/
eller omhändertagande av spillvatten. Detta innebär
att alla delägare har samma rättigheter och skyldigheter för dricksvattenförsörjning och/eller omhändertagande av spillvatten i berörd anläggning.
• Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter eller
VA-föreningar kan ordna ett ledningsnät som via
avtal är anslutet till den allmänna VA-anläggningen.
Det kan även förekomma enskilda fastigheter som
är anslutna via avtal även om det är mindre vanligt.
Anslutning via avtal innebär att en fastighet eller
ett område försörjs med dricksvatten från Region
Gotlands vattenledningsnät eller att spillvattnet leds
bort via regionens spillvattenledningsnät. Fastigheter eller områden med avtalsanslutning ligger inte
inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Fastighetsägaren, samfälligheten eller VA-föreningen ansvarar för funktionen hos sina egna ledningar,
pumpstationer och liknande fram till en av regionen
angiven förbindelsepunkt. Vid förbindelsepunkten
6 | Region Gotland PLAN FÖR ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 2018-05-31

övergår ansvaret för anläggningens funktion och försörjningen till regionen.
• Det finns områden på Gotland där fastigheterna
har enskild anläggning för omhändertagande av
spillvatten men där Region Gotland ansvarar för
dricksvattenförsörjningen inom ett beslutat verksamhetsområde för dricksvatten. Motsatsen förekommer också, områden där Region Gotland ansvarar
för bortledning och rening av spillvatten inom ett
beslutat verksamhetsområde för spillvatten medan
fastigheterna har eget dricksvatten. I dessa områden
är ansvaret för VA-försörjningen delat.

3 Region Gotlands
ansvar
Det finns en rad krav och lagar som berör enskilda
VA-anläggningar och som respektive fastighetsägare,
samfällighet eller VA-förening måste hantera. Enskild
VA-försörjning berör därför Region Gotland på flera sätt.
Främst har regionen en roll som tillsynsmyndighet och
beslutande organ med möjlighet att reglera verksamheter. Men regionen fungerar även som en hjälp vid generella ärenden då fastighetsägare behöver stöd och information om vad som gäller.
Regionens skyldigheter vid enskild VA-försörjning är:
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar1
för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer, tar
ut mer än 10 m3 vatten per dygn eller som försörjer
en kommersiell verksamhet. Tillsynen ska säkerhetsställa att dessa vattentäkter uppfyller de krav som
Livsmedelsverket ställer på till exempel vattenkvalitet
och egenkontroll.
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar
över olägenhet för människors hälsa samt för de
grundläggande hälsoskyddskraven på bostäder enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB.
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för
prövning och tillsyn2 av både enskilda avloppsanläggningar och de avloppsanläggningar som ägs av
fastighetsägare, VA-förening eller samfällighet och
som via ledningar är anslutna till den allmänna VA
anläggningen. Tillsynsansvaret omfattar samtliga
enskilda avloppsanläggningar, oavsett storlek. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inom ramen för
tillsynsarbetet ställa krav på utformning och funktion
hos avloppsanläggningarna
• Tillsyn över allmänna dricksvattentäkter samt vattenskyddsområden då Länsstyrelsen (som är tillsyns1

Tillsyn för enskilda vattentäkter enligt 9 kap. MB (Miljöbalken) samt
2 kap. 31 § MTF (Miljötillsynsförordningen).
2
Miljöfarlig verksamhet, 9 kap. MB

myndighet enligt 11 kap MB) delegerat detta ansvar
till Regionen.
• Regionen kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden enligt 7 kap. 21 22 § MB samt vattenskydd
enligt 40 § FMH (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
• Regionen kan föreskriva om tillståndsplikt för grundvattentäkt enligt 9 kap. 10 § MB.
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett ansvar att
informera privatpersoner och företag och andra förvaltningar inom Regionen i frågor som rör enskild
VA-försörjning.
En beskrivning av regionens och andra aktörers roll i frågor som rör både allmän och enskild VA-försörjning finns
i Havs- och vattenmyndighetens vägledning Juridiken
kring vatten och avlopp3.

3. 1

Områden där ansvaret gäller

I den del av VA-planen som benämns VA-utbyggnadsplan för Region Gotland presenteras en bedömning av
områden som idag inte ingår i verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning, och som har eller kan komma att
få, ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller
omhändertagande av spillvatten i ett större sammanhang. Områdena delas in i så kallade VA-utbyggnadsområden, VA-utredningsområden, VA-bevakningsområden
och Enskilt VA-område, se figur 2. Övrig bebyggelse med
enskild VA-försörjning benämns Glesbebyggelse med
enskild VA-försörjning.
VA-bevakningsområde, Enskilt VA-område och Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning hanteras i Plan för
enskild VA-försörjning. Nedan följer en beskrivning av
områdena. Indelning av VA-bevakningsområden och
Enskilt VA-område visas i tabell 1.
VA-bevakningsområde
VA-bevakningsområden har enskild VA-försörjning
som, utifrån den information regionen har, fungerar
tillfredsställande idag. Området omfattas inte av planer på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. Vid förändringar inom området, till exempel i form av flera nya bygglov, eller om regionen får
ny information som visar att VA-situationen idag inte
fungerar tillfredsställande, kan förutsättningarna för
att fortsätta försörja området genom enskilda VA-anläggningar försämras. Området kan behöva klassas
om till ett VA-utredningsområde eller direkt till ett
VA-utbyggnadsområde. Regionen bör därför till exempel bevaka hur tillkommande bygglov eller förändring
i nyttjande av bebyggelsen kan påverka förutsättningarna för VA-försörjningen.

3

Rapport 2015:15, Havs- och vattenmyndigheten

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område har enskild VA-försörjning som, utifrån den information regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda förutsättningar att
även inom de närmsta decennierna fortsätta försörjas
genom enskilda VA-anläggningar.
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning
All den glesa bebyggelse på Gotland som inte tillhör
verksamhetsområde för allmänt VA, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-ormåde
utgör Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning.
Fastighetsägare har ansvaret för att det vid denna
bebyggelse finns tillgång till tjänligt dricksvatten i
tillräcklig mängd och en godkänd hantering av spillvatten.
VA-utbyggnadsområden och VA-utredningsområden
har enskild VA-försörjning till dess att beslut har fattats
om att ansluta områdena till verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning och utbyggnaden är genomförd.
Under den perioden är Region Gotlands ansvar för
dessa områden samma som för övriga områden med
enskild VA-försörjning. VA-utbyggnadsområden och
VA-utredningsområden hanteras i VA-utbyggnadsplan
för Region Gotland.

4

Enskilda vattentäkter

Ungefär 40 % av fastigheterna på Gotland, ca 14 000
stycken får sitt dricksvatten från en egen brunn eller från
någon form av gemensam anläggning för flera fastigheter som regionen inte äger. Bergborrade brunnar är vanligast men även grävda brunnar förekommer. Grundvattnet på Gotland är sårbart då jordlagren på många ställen
är tunna och det finns ofta snabba transportvägar från
markytan till grundvattnet via spricksystem. Detta ger
dåligt naturligt skydd mot förorening vilket gör att hänsyn måste visas för att grundvattnet inte ska förorenas.
Enskilda vattentäkter omfattas av olika lagstiftning
beroende på hur mycket vatten som tas ut, hur många
människor som försörjs från vattentäkten och även vilken
typ av verksamhet som nyttar vattentäkten.
• Vattentäkter som försörjer fler än 50 personer, tar
ut mer än 10 m3 vatten per dygn eller som försörjer
en kommersiell verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten4. Det innebär
att samma krav ställs på dessa anläggningar som på
de vattentäkter som regionen är huvudman för. Den
som äger vattentäkten har ansvar för att dricksvattnet följer Livsmedelsverkets föreskrifter. 		
								
4

Senaste version av föreskrifterna heter LIVSFS 2017:2
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Figur 2: Utbredning av Gotlands VA-utbyggnadsområden, VA-utredningsområden, VA-bevakningsområden och Enskilda VA-områden. VA-bevakningsområden och Enskilda VA-områden återfinns tillsammans med namn och nummer i tabell 1.
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Tabell 1: Gotlands enskilda VA-områden och VA-bevakningsområden.
Enskilt VA-område

VA-bevakningsområden

Områdenr.

Namn

Områdenr.

Namn

14

Stenkyrkehuk

9

Halls fiskeläge

16

Lummelunda Burge

28

Hellvi Nystugu

18

Rute Furliden

32

Väskinde Väskinds 1

20

Lummelunda Nyhamn

33

Väskinde Väskinds 2

22

Othem Stenstugu

35

Bro Annex

24

Lummelunda Tjauls

43

Gothem Magnuse

25

Othem Busarve

45

Follingby Norrbys

29

Väskinde Lilla

46

Västerhejde Gåshagen

31

Väskinde Roklunds

47

Follingbo Klinte

36

Väskinde Gällungs

48

Follingby Tingstomt

39

Fole Lilla Ryftes

51

Barlingbo Digeråkre

40

Bäl Sudergårde

52

Barlingbo Lillåkre

42

Vallestena Allkvie

54

Dalhem Björkhage

44

Endre Lere

70

Katthammarsvik västra

49

Gothem Tummungs

73

Östergarn Rodarve

50

Gothem Kyrkebjärs

75

Östergarn Falhammars

56

Stenkumla Frändarve

76

Gammelgarn Davide

57

Stenkumla Gardrungs

77

Gammelgarn Skogby norra

60

Björke Tynne

78

Gammelgarn Skogby södra

61

Anga Baju

79

Gammelgarn Gryngudd

64

Hogrän Gervalds

82

Fröjel Ansarve

65

Mästerby Hage

85

Fröjel Bofride

66

Eskelhem Sigvards

91

När Hallbjänne

72

Sanda Stenhuse

101

Vamlingbo Sigfride

74

Klintehamn norr

102

Vamlingbo Austre

81

Fröjel Mulde

103

Hamra Suders

84

Alskog

104

Vamlingbo Holmhällar

87

Alskog Ollajvs

88

Lye Smiss

89

Levide

90

Lau

92

Burs

93

När Hamngården

94

När Pilgårds

96

Burs Kärne

99

Rone

100

Burs Lukse

Sammanställning av VA-utbyggnadsområden och VA-utredningsområden finns i VA-utbyggnadsplan för Region
Gotland.
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Det finns idag ingen komplett sammanställning av
de större enskilda vattentäkterna på Gotland. Det
bedöms finnas ett tjugotal samfällda vattentäkter
som försörjer privata hushåll. Utav dessa har tre tillstånd för vattenuttag enligt miljöbalken (kap 11) och
två stycken har fastställda vattenskyddsområden.
								
Utöver dessa finns ca 80 enskilda vattentäkter som
försörjer kommersiella eller offentliga verksamheter
som till exempel skolor, äldreboenden, caféer och
restauranger på landsbygden.
• Ansvaret för att mindre vattentäkter, som inte omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten,
försörjer berörda med ett hälsosamt dricksvatten i
tillräcklig mängd ligger på fastighetsägaren, samfälligheten eller VA-föreningen som äger dricksvattentäkten. Region Gotland utövar ingen tillsyn på dessa
vattentäkter förutom tillsyn enligt miljöbalken avseende omgivningspåverkan genom t ex saltspridning.

4.1

Råd och rekommendationer till 		
fastighetsägare

Livsmedelsverket har gett ut Råd för enskild dricksvattenförsörjning. Råden beskriver hur enskilda dricksvattenanläggningar bör skyddas, hur beredning och distribution av vatten samt egenkontroll bör gå till och vilka
undersökningar som bör utföras av den som ansvarar för
dricksvattenanläggningen.
Utöver råden har Livsmedelverket tagit fram flera skrifter
om hur en brunn bör anläggas och skötas, till exempel
Sköt om din brunn för bra dricksvatten och Att anlägga
en brunn.
Regionen prövar inte vattenupptag idag men har däremot ett visst tillsynsansvar att bevaka att de allmänna
hänsynsreglera i miljöbalken följs. Region Gotland ser att
det trots detta finns behov av att ta större ansvar i enskild
dricksvattenförsörjning, för att stödja invånarna eftersom
det finns problem att få tillräcklig mängd dricksvatten
av bra kvalitet i vissa områden. Det finns problem med
inträngning av relikt saltvatten i brunnar över i stort sett
hela ön. I kustnära områden finns även risk för inträngning av havsvatten men även där är oftast problemet
med det relika saltvattnet större.
En ökad medvetenhet hos alla inblandade aktrörer (myndigheter, exloatörer, brunnsborrare mm) ökar förutsättningarna för ett hållbart vattenuttag.
Det ligger i regionens intresse att den enskilda dricksvattenförsörjningen fungerar för de fastigheter där man ger
bygglov eller planlägger och riktlinjer för detta finns, se
kapitel 4.3.1.
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4.2

Tillstånd och anmälningsplikt för 		
anläggning av enskild vattentäkt

4.2.1

Enligt Miljöbalken

Enligt Miljöbalken5 är uttag av yt- eller grundvatten en så
kallad vattenverksamhet. Vattenuttag är därför tillståndseller anmälningspliktigt, om det inte är uppenbart att
varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
verksamheten.
Vattentäkter för en- eller tvåfamiljshus eller jordbruksfastigheters husbehov av vatten eller värme omfattas
inte av Miljöbalkens krav på tillstånds- eller anmälningsplikt. Regionen får dock bestämma att tillstånd ska gälla
för denna typ av vattentäkter i områden där det råder
eller riskerar att uppstå brist på sött grundvatten eller
olägenhet för människors hälsa till följd av vattenuttag6.
Regionen får under samma förutsättningar också föreskriva anmälningsplikt för dricksvattenanläggningar som
redan finns.
4.2.2

Tillståndsplikt inom vattenskyddsområden

Inom vissa av Gotlands vattenskyddsområden krävs tillstånd för att anlägga nya brunnar just på grund av risk för
påverkan på det skyddade grundvattnet. Vid borrning för
ny brunn finns en risk att det öppnas transportvägar ner
till grundvattnet från markytan så att föroreningar lättare når grundvattnet samt risk för uppträngning av relikt
saltvatten.

4.3

Region Gotlands rutiner

4.3.1

Krav vid planläggning och bygglov
Region Gotland ställer krav på att den som planerar att
genomföra en detaljplan eller söker bygglov kan visa att
det går att ordna vattenförsörjning i tillräcklig mängd och
med god vattenkvalitet. Byggnadsnämnden har antagit

Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid
nyetablering7 som hanterar detta.

Vid nyetablering eller när användningen av ett hus ändras till bostad ska det finnas minst 600 liter/hushåll och
dygn att tillgå. Kloridhalten i vattnet får inte överstiga 100
mg/l. Vattnet ska också vara tjänligt enligt Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten från enskilda brunnar8.
Enskild vattenförsörjning baseras oftast på uttag av
5

11 kap 3§, miljöbalken beskriver vad som gäller för vattenverksamheter.
6
Enligt 9 kap 10§ miljöbalken får regionen dock föreskriva om
tillståndsplikt för anläggande av vattentäkt, som inte omfattas av
tillståndsplikt enligt kapitel 11.
7
Antagna 2008-04-09 (Dnr 85062)
8
Råd om enskild dricksvattenförsörjning, Livsmedelverket,
2014.

grundvatten. Anläggningar för avsaltning av havsvatten har ofta mer komplicerade reningsprocesser som
är kostsamma och kräver regelbunden tillsyn. De bör
därför inte anläggas för enskilda hushåll. Om undersökningar visar att det inte går att försörja fastigheter enbart
med grundvatten kan avsaltning av havsvatten vara ett
alternativ i det området. En förutsättning för detta är att
vattenförsörjningen sker i ett större sammanhang som
gör att det finns förutsättningar för en rationell drift och
skötsel samt att avsaltningen vid ogynnsamma förhållanden kan ersättas med uttag av sötvatten med en minsta
kapacitet av 150 liter/dygn och hushåll. Avsaltning av salt
grundvatten tillåts inte eftersom det innebär en stor risk
för saltvattenpåverkan på närliggande vattentäkter.
Kraven som ställs inför nybyggnation varierar mellan
olika områden på grund av hur sårbart grundvattnet i
området bedöms vara samt tillgång på vatten. Det finns
en grundvattenkarta för Gotland som visar sårbarheten i
olika områden. De mest sårbara områdena är stora delar
av Storsudret, södra delen av Östergarnslandet, området
vid Hallshuk, Näsudden och Kvarnåkershamn.
För att uppfylla kraven kan det krävas att det utförs en
provpumpning och i samband med den en undersökning av vattenkvaliteten. Inom mindre sårbara områden
räcker en kortare provpumpning, eller den pumpning
av brunnen som normalt sker vid borrning, medan det i
mer sårbara områden krävs tre veckors pumpning utförd
under perioden juni-oktober.
4.3.2

Enhetlig hantering av tillsynsfrågor för enskild
vattenförsörjning

Enheten för miljö- och hälsa i Region Gotland har sammanställt svar på frågor om vattenförsörjning och vattenanvändning som ofta uppkommer i enhetens samtal
med fastighetsägare och verksamhetsutövare9. Frågeställningarna har delats upp i elva olika interna faktablad
som ska vara ett stöd för regionens information till fastighetsägare. Frågorna behandlar bland annat lokalisering
och skydd av enskilda vattentäkter, saltvattenpåverkan,
vattenanvändning samt tillståndsplikt för enskilda brun�nar.
Enheten för miljö- och hälsa har identifierat åtgärder
som behöver genomföras för att regionen ska bidra till
att skapa en långsiktigt god enskild vattenförsörjning på
Gotland. Åtgärderna syftar bland annat till att skapa ett
kunskapsunderlag över vilka brunnar som finns och hur
de används. Det möjliggör att skydda dem och att kunna
identifiera områden där grundvattnet riskerar att överutnyttjas. I arbetet identifieras också på vilka olika sätt som
9

Pågående projektet TIVA som berör informationsmaterial och
tillsynsvägledning för enskild dricksvattenförsörjning på Gotland

regionen har möjlighet att påverka för att minska vattenanvändningen, till exempel genom att reglera påfyllning av pooler under torra perioder. Som grund för åtgärderna behöver ansvarsfördelningen och den lagmässiga
möjligheten till regleringar klargöras. Det är också viktigt
att säkerställa att åtgärderna utförs på rätt plats och ger
önskad effekt. En samlad åtgärdslista är ett viktigt underlag för att avgöra vilka resurser som krävs för att möjliggöra genomförandet. De åtgärder som finns framtagna
idag presenteras i denna Plan för enskild VA-försörjning.
En av åtgärderna som identifierats av Enheten för miljöoch hälsa är att undersöka behovet av att utöka kravet på
tillståndsplikt för anläggande av nya grundvattentäkter
till fler områden på Gotland.
Syftet med utökad tillståndsplikt skulle bland annat vara
att:
• Påverka placeringen så att brunnar lokaliseras till bästa plats, till exempel i förhållande till enskilda avlopp,
gödselbrunnar eller grannfastighetens dricksvattenbrunn och åkermark.
• Genom dialog och prövning få en inriktning mot mer
lokalt anpassade vattenförsörjningslösningar.
• Påverka upptagsteknik t.ex brunnsgalleri eller lågreservoar
• Förhindra brunnar från att sprida föroreningar, såsom
salt eller bakterier, genom att ställa krav på tätning
eller återställning.

5 Enskilda
avloppsanläggningar
Ungefär 40 % av fastigheterna på Gotland, ca 14 000
stycken, har enskilda avloppsanläggningar, eller enskilt
avlopp som det brukar kallas. Enskilt avlopp innebär att
reningen av spillvatten från hushållet eller en verksamhet
renas i en anläggning på den egna fastigheten eller att
det finns en gemensam avloppsanläggning som renar
spillvatten från flera fastigheter. Den vanligaste typen
av enskild avloppsanläggning på Gotland är trekammarbrunn och infiltration med WC påkopplat. I områden med
sämre markförutsättningar ställs krav på tvåkammarbrunn och infiltration för BDT. WC löses ofta med sluten
tank. I dessa områden är BDT-lösningar ett dominerande
inslag. För gemensamma större avloppsanläggningar
ansöks det i dagsläget nästan enbart om minireningsverk med efterpolering eller utsläpp direkt till havet. I
befintliga större anläggningar dominerar fortfarande
trekammarbrunn med infiltration. Olika dammlösningar
förekommer också för gemensamma anläggningar
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Utsläpp av orenat eller otillräckligt renat spillvatten kan
förorena närliggande brunnar eller sjöar som används
som vattentäkter och göra de som dricker vattnet sjuka.
Många hushåll på Gotland har höga bakteriehalter i
sitt brunnsvatten vilket bland annat beror på bristande
funktion i närliggande enskilda avloppsanläggningar.
Näringsämnen från det orenade eller otillräckligt renade
spillvattnet bidrar till övergödning i sjöar, vattendrag och
hav. Spillvatten från hushåll definieras som avloppsvatten och måste därför renas, enligt Miljöbalken 9 kap 7§:
”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras”.

5.1

Tillstånd och anmälningsplikt för 		
anläggning av enskild
avloppsanläggning

5.1.1

Enligt Miljöbalken

Den som ska installera en ny avloppsanläggning behöver
söka om tillstånd10 för detta hos Miljö- och hälsonämnden i Region Gotland. Anläggningen får inte inrättas
innan nämnden har fattat beslut om att ge tillstånd.
När en ny avloppsanläggning ska installeras för att ta
hand om annat vatten från hushåll än spillvatten, till
exempel vatten från bad, disk och tvätt (sk BDT-vatten)
behöver fastighetsägaren måste detta alltid anmälas11.
På Gotland gäller generell tillståndsplikt för installation
av BDT-anläggning. Tillstånd söks hos Miljö- och hälsonämnden i Region Gotland.
Även för befintliga anläggningar som vill släppa ut nytt
WC krävs nytt tillstånd.

• Förbud bör råda mot nya avloppsanläggningar där
avloppsvatten släpps ut inom primär skyddszon.
• Förbud mot att släppa ut WC-spillvatten i sekundär
skyddszon.
Vid yttranden/beslut om avlopp inom vattenskyddsområden håller Enheten för miljö- och hälsa samråd
med övriga berörda enheter, till exempel regionens
VA-huvudman.

5.2

Region Gotlands rutiner

5.2.1

Klart Vatten
På Gotland genomför Enheten för miljö- och hälsa systematiskt tillsynsarbete av enskilda avloppsanläggningar
genom arbetsgruppen Klart Vatten. Arbetsgruppens mål
är att skapa bättre grundvattenkvalitet genom att ställa
krav på fastighetsägare att åtgärda enskilda avloppsanläggningar med otillräcklig rening.

Projektet startade 2009 med översiktlig genomgång av
avloppssituationen på Gotland. Sedan 2014 utgörs projektet av det inventeringsarbete som sker inom den ordinarie verksamheten.
5.2.2

Riktlinjer för enskilda avlopp (1–40 hushåll)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram riktlinjer
för hantering av enskilda avloppsanläggningar som försörjer färre än 40 hushåll. Riktlinjerna beskriver reningskrav för enskilda avlopp inom olika områden och vilka
typer av anläggningar som bedöms uppfylla dessa krav.
Syftet är att underlätta för boende och verksamhetsutövare att göra bra val vid nyinstallation eller ersättning
av otillräckligt fungerande anläggningar. Riktlinjerna är
under revidering och nya förväntas antas under 2018.
5.2.3

5.1.2

Inom vattenskyddsområden

Inom Gotlands vattenskyddsområden för allmänna
dricksvattentäkter finns vattenskyddsföreskrifterna som
rör utsläpp av avloppsvatten. Vattenskyddsföreskrifterna
skiljer sig åt mellan olika vattenskyddsområden. Enheten
för miljö- och hälsa har dock tagit fram riktlinjer om vilka
föreskrifter rörande utsläpp av avloppsvatten som
bör följas vid nyanläggning av avlopp och byggnation i
Gotlands vattenskyddsområden12. Dessa riktlinjer innebär följande;

Reningskrav enskilda avlopp
I riktlinjer för enskilda avlopp definieras vilka reningskrav
som ställs inom olika områden i regionen. Riktlinjerna ska
revideras och reningskraven kan komma att ändras.

På Gotland finns fyra olika utsläppskrav för enskilda
avlopp;
• Normal skyddsnivå: de lägsta reningskraven för enskilda avlopp på Gotland är att minst 70 % av fosforn
och 90 % av de syreförbrukande organiska ämnena13
i avloppsvattnet ska renas bort för att uppnå tillräckligt skydd för recipienterna. Utöver detta får inte
avloppet medföra väsentligt ökad risk för smitta eller
annan hälsomässig olägenhet. Vid infiltration i mark
krävs därför minst 1 m omättad zon under sprid-

10

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
§ 13
11
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
§ 13
12
Prövning av nya avlopp och byggnation inom VSO - arbetsmaterial
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Innehållet av dessa ämnen kallas BOD7 när det mäts.

ningsledningen och vid utsläpp till ytvatten eller hav
ska vattnet uppnå badvattenkvalitet där det exponeras fritt. Kravet på badvattenkvalitet innebär att bakteriehalterna i vattnet inte får överstiga smittskyddsinstitutets gränsvärde enligt direktiv 2006/7
• Hög skyddsnivå: inom områden som bedöms som
extra känsliga ställer Region Gotland högre krav på
rening, kallad hög skyddsnivå. Här ska minst 90 %
av fosforn och 95 % av syreförbrukande organiska
ämnen renas bort innan spillvattnet släpps ut till recipienten. Därtill ska minst 40 % av kvävet renas bort.
								
Syftet med hög skyddsnivå är också att förhindra
smittspridning via avloppsvattnet och skydda känsliga områden mot näringsbelastning.			
								
Krav på hög skyddsnivå ställs inom 100 m från Gotlands större vattendrag och sjöarna Paviken, Mjölhatteträsk och Fridträsk samt inom 300 m från kustlinjen
i Gansviken, Lausviken, Bogenviken och Burgsviken.
• Förbud för utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett: inom vattenskyddsområden och inom områden
med problem på grund av att avloppsutsläpp påverkat förutsättningarna för vattenförsörjning.
• Förbud mot annat än gemensamma avloppslösningar: inom områden med begränsade förutsättningar
för enskilda avlopp och där det finns stort intresse för
exploatering14.
5.2.4

Krav på robusthet och resurshushållning

Utöver utsläppskraven kopplad till skyddsnivå ställer
Miljö- och hälsonämnden i Region Gotland också krav på
resurshushållning och robusthet. Vad detta innebär sammanfattas kort nedan;

5.2.5
Krav på VA-lösning vid nybyggnation inom 		
område med samfällt VA-nät

Byggnadsnämnden inom Region Gotland har arbetat
fram praxis för hantering av nybyggnation i anslutning
till VA-samfälligheter med enskild VA-försörjning. Nya
riktlinjer är under framtagande och det vedertagna
arbetssättet kommer att inkluderas i dessa.
Inom områden där samfälligheter har byggt en VA-anläggning med ledningsnät och i områden där samfälligheter planerar att utöka sitt VA-ledningsnät behöver
regionen ställa annorlunda krav än i övriga områden.
Eftersom verksamheten sköts av privata aktörer finns risk
att utbyggnads- eller anslutningsplaner ändras utan att
regionen kan påverka dem.
För att Byggnadsnämnden ska bevilja bygglov till en
fastighet där VA-försörjningen planeras att lösas genom
anslutning till en samfälligt ägd VA-anläggning bör föreslås att den som söker bygglov ska kunna visa att följande punkter är uppfyllda. I punkterna framgår förslag
till komplettering som framkommit under arbetet med
Plan för enskild VA-försörjning.
• Anslutningspunkt för vatten och/eller avlopp skall
finnas framdragen till planerad bostad/tomt.
• Samfällighetens avloppsreningsverk och/ eller vattenverk skall vara satt i drift och fungera tillfredsställande, även beaktat den belastning som tillkommer
med fastighetens anslutning.
• Skriftligt avtal med samfälligheten skall finnas som
säkrar tillgång till vatten och avloppstjänsten för den
planerade bostaden.

Resurshushållning
-Anläggningen ska vara energisnål.
-Teknik som begränsar användningen av vatten, t.ex. vattensnåla armaturer används.
-Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen
ur avloppsfraktioner.
Robusthet
-Avloppsanordningen ska vara tillförlitlig och driftsäker och det
skall gå att kontrollera dess funktion. För att säkra anordningens funktion ska drift- och underhållsinstruktioner lämnas av
leverantören.
-Regelbunden service av anläggningen ska utföras fackmannamässigt, t ex. genom serviceavtal.
-Avloppsanordningen är i den mån det är möjligt försedd med
larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar.
-Anläggningen ska kunna användas av en bred användargrupp.
14

Fårö, Hellvi/Rute, Gothem, Östergarnslandet, Storsudret, Närsområdet och Lummelunda/Stenkyrka.
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6 Åtgärder för enskild
VA-försörjning i linje med
strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För
att arbete med den enskilda VA-försörjningen på Gotland
ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra
till att visionen uppnås behöver åtgärder utföras.
I den del av VA-planen som benämns VA-utbyggnadsplan för Region Gotland presenteras så kallade VA bevakningsområden och Enskilt VA-område. I dessa områden
är bebyggelsen relativt tät. VA-försörjningen är enskild
och förutses även fortsättningsvis vara det. Åtgärder
inom VA-bevakningsområden och Enskilt VA-område
hanteras därför här i Plan för enskild VA-försörjning.
Övergripande åtgärder visas i en sammanställning med
föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en relevant
uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i
sammanställningen.

Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12
år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in
i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 3.
En övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för
enskild VA-försörjning bedöms bidra till en utveckling av
VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 följer tabell 2 för respektive
strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D

Figur 3: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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Tabell 2: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning åtgärder
bidrar till utveckling av VA-försörjningen i linje med
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Åtgärder fokuserar på att stödja fastighetsägare som har ansvar för
enskild VA-försörjning. Detta görs på flera sätt, bland annat information till fastighetsägare. Andra åtgärder handlar om att i Region Gotlands verksamhet förbättra arbetssätt som tydliggör förutsättningar
för den enskilda VA-försörjningen, bland annat vid bygglovsansökningar.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Tillsynsmyndighetens ansvar att verka för att vattenskyddsområde
skapas för större enskilda vattentäkter är en viktig åtgärd för en
robust försörjning av dricksvatten i enskilda anläggningar. Fortsatt
arbete för att klargöra förutsättningar, bland annat vattenkvalitet, i
enskilda dricksvattenanläggningar är en annan viktig åtgärd.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Den prövning som sker av förutsättningar för enskild VA-försörjningen ska beakta hur väl anläggningarna kan förväntas fungera vid
olika väderscenarier och med förväntade klimatförändringar. Även i
arbete med riktlinjer, till exempel för enskilda avlopp, ska dessa aspekter beaktas.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Frågor som handlar om förutsättningar för enskild VA-försörjning
lyfts i forum där alla berörda delar av Region Gotlands organisation
deltar. Härigenom blir det tydligt vad som behöver göras i olika sammanhang för att minska påverkan på recipienter eller nyttjande av
begränsade vattenresurser.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Genom att skapa former och forum för samverkan kring frågor som
rör enskild VA-försörjning ges bättre förutsättningar för en långsiktigt
godtagbar VA-försörjning vid utveckling av bebyggelsen, till exempel
vid bygglovsansökningar och vid arbete med FÖP och detaljplan.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Åtgärder lyfter behovet av plattformar och forum för dialog både
intern inom Region Gotlands organisation och externt med boende
och verksamhetsutövare. Flera åtgärder syftar också till att ta fram ett
ändamålsenligt material för att förbättra kommunikationen och dialogen.
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6.1 Uppskattad kostnad och resursbehov

I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

Nedan i tabell 3 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Plan för enskild VA-försörjning för Region Gotland 2018 fördelat på
respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år.
I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av dessa tjänster redan
idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.

Tabell 3: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Plan för enskild VA-försörjning för Region Gotland 2018 fördelat
på respektive tidsperiod.

Plan för enskild VA-försörjning
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029
750

1050

0

20300

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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Löpande

1125
1

1

0

0

1
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Plan för enskild försörjning: Åtgärder

PEF

1

Miljö- och hälsonämnden ska fastställa inom vilka områden tillståndsplikt ska gälla för vattenuttag, till
exempel för enskild dricksvattenförsörjning. Ett förslag bör tas fram senast under 2020.

PEF

2

Ta fram och fastställa rutin för hantering av tillståndsplikt för enskilda vattentäkter. Arbetet har påbörjats.

PEF

3

Kartläggning av större enskilda dricksvattenanläggningar som omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter. Sammanställningen bör inkludera ägare, driftansvarig, inkopplade fastigheter, anläggningsår, teknisk lösning, kontaktuppgifter, kommunikation med ägaren.

PEF

4

Ta fram rutin för, och säkerställa tillsyn av, större enskilda dricksvattenanläggningar.

PEF

5

Utöva tillsyn med vattenprovtagning av enskilda vattentäkter.

PEF

6

Informationskampanj om ansvar vid dricksvattenproduktion till enskilda vattentäktsinnehavare.

PEF

7

Information och kommunikation om värdet av fungerande enskild VA-försörjning.

PEF

8

Uppdatera riktlinjer för enskilda avlopp.

PEF

9

Lyft VA-frågorna i FÖP:ar och översiktsplan genom särskilda åtgärder (efter modell från Fårö, Storsudret
med flera). Från TIVA-projektet.

PEF

10

PEF

11

PEF

12

Ta fram praxis för hantering av frågor rörande dricksvattenförsörjning och grundvattenskydd vid prövning och tillsyn på lantbruksverksamheter. Från TIVA-projektet.

PEF

13

Ta fram råd och information för hantering av vattenfrågor vid nyetablering av samtliga lantbruksverksamheter (även de som inte omfattas av prövningsplikt). Från TIVA-projektet.

14

Mer dialog behövs kring hur planläggning kan användas för att styra VA-frågan i olika områden, tex där
förtätning sker och samordning är nödvändig. Från TIVA-projektet.

PEF

Uppdatera Byggnadsnämndens ”Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nybyggnation”
från 2008. Behovet gäller främst tillämpningsförtydliganden (praxis) samt uppdatering av lagstiftningshänvisning. Från TIVA-projektet.
Skapa plattform för dialog mellan vattenaktörer på Gotland (t.ex. brunnsborrare, konsulter, vattenanvändare och myndigheter). Från TIVA-projektet.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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Plan för enskild försörjning: Åtgärder
PEF

15

Skapa rutin för effektiv kommunikation för gemensamhetsanläggningar. Stödfunktion från Region Gotland. Skapa incitament för att bygga sina egna lösningar. Kanske med möjlighet att ansluta till regionalt
VA.

PEF

16

Skapa former och forum för samarbete mellan Enheten för Miljö och hälsa och Planenheten kring VA-utbyggnadsplanens VA-bevakningsområden för skapa områdesvisa välfungerande VA-lösningar när bebyggelsen växer, prioritera tillsyn, kampanj om gemensamhetslösningar osv.

PEF

17

Skapa former och forum för samarbete mellan Enheten för Miljö och hälsa och Bygglovsenheten kring
områden med enskilt VA för att säkerställa välfungerande VA-lösningar i samband med bygglov.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030 -

Löpande

Region Gotland PLAN FÖR ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 2018-05-31 | 21

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

VA-plan 2018
Innovationsplan för Region Gotland
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Plan för innovation i VA-försörjningen
Gotlands har speciella förutsättningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten, med en säregen geologi, stora årstidsvariationer i behov och läget
som en ö, utan närliggande kommuner att samverka
med. Detta medför en drivkraft för att skapa innovativa lösningar, där de speciella förutsättningarna vänds
från utmaningar till möjligheter. Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. Människors
innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för
Gotlands VA-försörjning. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till en långsiktigt hållbar
ekonomi ska uppmuntras.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Innovationsplan för Region Gotland och visar vilka initiativ
och engagemang som Region Gotland önskar driva eller
bidra i, för att skapa bättre förutsättningar för VA-försörjningen och samtidigt värna naturens resurser. Innovation handlar i detta avseende om att utforska eller införa

lösningar som är nya för Gotland, eller nya på en nationell
eller internationell nivå. Innovationen kan gälla förbättrade förutsättningar eller ny teknik kopplat till dricksvatten, spillvatten, dagvatten eller organisatoriska aspekter
såsom till exempel samarbete och kommunikation.
Innovationsplanen skapar tillsammans med andra delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret för Innovationsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera
andra delar av regionens organisation av planen. Övriga
steg i VA-planeringen visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att
de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete
med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom
Innovationsplanens åtgärder genomförs skapas ett nytt
nuläge som blir utgångspunkt för översyn av strategin.
En avstämning av Innovationsplanens åtgärder och
införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En samman-ställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida
läge för VA-försörjningen på Gotland som ger alla berörda samma
syn på vart investeringar och
arbete ska leda

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1

Innovation för att skapa möjligheter

Innovation handlar om “förmågan att framgångsrikt ta
fram och införa nya processer, tjänster och metoder som
resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”1 . Det kan innebära att hitta
nya perspektiv på redan existerande problem, kanske
genom att koppla samman befintliga tekniker och system på nya sätt. Det kan också handla om att styra om
verksamheten för att nå ett bättre resultat för slutanvändaren. Eller att hitta nya eller bättre samverkansformer,
till exempel mellan olika aktörer som berörs av VA-försörjningen, både inom och utanför Region Gotlands
organisation.
På Gotland finns redan en stark drivkraft hos olika aktörer att bidra till innovativa lösningar som har beröring
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Flera initiativ som genomförts eller som pågår sker i det privata
näringslivet, i ideella sammanhang eller hos privatpersoner. Även Region Gotland har en historik av att delta i eller
1

driva innovationsprojekt. Ofta sker innovationen som ett
samarbete mellan flera olika aktörer, vilket ger en extra
drivkraft och nytta för fler.
Innovation i samband med VA-planen innebär att berörda
delar inom Region Gotlands organisation, tillsammans
med varandra eller med externa aktörer, lyfter blicken
ovan förvaltning med löpande drift och underhåll av
befintliga lösningar för att skapa nya möjligheter som
gynnar människa, miljö och ekonomi.
Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
Innovationsplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region Gotlands strategiska
VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet
visas i Figur 1.

Innovationsradet.se

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Innovationsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030
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2 Framgångsfaktorer för
VA-innovation på Gotland
God omvärldsbevakning, för att ta del av goda och mindre goda exempel från andra aktörer och därigenom få
idéer för hur innovation kan införas på Gotland i bibehållen eller förändrad form är en nyckel för framgångsrikt innovationsarbete. Idag upplever tjänstemän i regionen att omvärldsbevakning är en del av var och ens
tjänst. Dock är det svårt att ta steget från idé till analys
av genomförbarhet och vidare till plan för genomförande
och faktiskt genomförande. Deltagande på studiebesök
och konferenser samt branschmedia är idag de vanligaste
kanalerna för omvärldsbevakning. Även Almedalsveckan
har en viktig funktion för organisationens omvärldsbevakning.
Deltagande i nätverk där det går att utbyta tankar,
erfarenheter, kunskap och skapa samarbeten med
aktörer i samma bransch eller i andra branscher gynnar
innovationskraften i den egna organisationen. De nätverk som Region Gotland nyttjar idag för frågor som rör
VA-försörjning är bland annat branschforumen Svenskt
Vatten och Avfall Sveriges olika nätverksgrupper. Ett
relativt nytt nätverks- och samverkansforum där Region
Gotland ingår tillsammans med Uppsala Universitet och
Länsstyrelsen är Blått centrum1 som driver utvecklingsprojekt i egen regi eller i partnerskap med andra och ger
vägledning och stöd av projektidéer.
En lyckad innovationsresa, från idé till bekräftad nytta
för ändamålet, är beroende av en arbetsprocess där det
redan i idéstadiet finns en tydlig tanke om hur innovationen ska landa i en lyckad del i den löpande verksamheten. Finns ingen mottagare för innovationsprojektets
goda resultat finns inte heller någon nytta med innovationen, även om projektet i sig varit lyckat.
Arbetsprocessen startar med förberedelser för att kunna
presentera en innovationsidé. Viktiga delar i arbetsprocessen handlar om hur beslutsfattande grupper (tjänstemän och politiker) kvalificerar idéer till vidareutveckling
och hur separata initiativ som ska genomföras prioriteras,
leds och utvärderas. Arbetsprocessen och innovationsarbetet bör utvärderas utifrån kriterier som bektar såväl
operationell som strategisk nivå. Genom att involvera
berörda aktörer redan i idéprocessen ökar möjligheterna
för ett innovationsprojekt som ger bestående mervärden
för människa, miljö och ekonomi, både inom och utanför Region Gotlands ansvarsområden. Kommunikation
med andra, som kan berika innovationen, är en grundläggande faktor genom hela innovationsresan, från
1

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.
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omvärldsbevakning och idéskapande till genomförande
och uppföljning.
En förvaltningsövergripande grupp eller roller i organisationen med ett uttalat ansvar, mandat och resurser för att
driva innovation är en förutsättning för att en organisation, som till stor del har fokus på förvaltning, ska lyckas
med innovationsresan. Avsaknad av personella resurser
för att samla ihop och vidareutveckla innovativa idéer
som uppkommer inom och utanför Region Gotlands
organisation, gör att många innovationer idag stannar
på idéstadiet.
En tydlighet i vad syftet är med innovationer inom VA-försörjningen, dvs vad i verksamheten eller dess förutsättningar som skulle behöva förändas med hjälp av innovation, gör att värdefull tid och energi läggs på rätt saker.
Samtidigt är tydligheten, ett stöd för beslutsfattande
grupper att prioritera vilka idéer som ska realiseras och
att tilldela resurser för vidareutveckling. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 är en viktig grund
för att skapa tydlighet i prioriterade områden för innovation.
Avgörande för att lyckas skapa VA-innovationer med
betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller
ändamålsenlighet är att ha en tillåtande kultur, där alla
medarbetare och beslutsfattare uppmuntras att vara
delaktiga i innovationen, bland annat genom att komma
med innovativa idéer och får hjälp att analysera genomförbarheten. Därtill krävs mod hos beslutsfattare att våga
implementera innovativa lösningar i VA-försörjningen.

3 Pågående VAinnovationsprojekt
Testbädd på Storsudret
På Gotland genomför IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt som omfattar projektering och finansiering av en
geografiskt avgränsad testbädd för utveckling, testning
och utvärdering av innovativa, hållbara tekniker och system som möjliggör en framtida hållbar vattenförsörjning.
Syftet är att skapa en verklig och fullskalig öppen testmiljö på Gotlands sydligaste spets, Storsudret, för resurseffektiva lösningar som ökar grundvattenbildning och
tryggar vår framtida vattenförsörjning. Samtidigt kommer testbädden att stärka möjligheterna för svenska
små- och medelstora företag att utvecklas inom en nationellt och globalt starkt växande marknad som drivs av
tilltagande vattenbrist.

och verifiering av resurseffektiva vattenproducerande
system som ökar svenska företags konkurrensförmåga
inom vattenområdet. Projektet startade 2017.

Hållbar vattenanvändning för ny industriell
utveckling
Syftet med projektet inom hållbar vattenanvändning för
ny industriell utveckling på Gotland är att ta fram beslutsstöd för utvärdering av olika systemlösningar och samverkansformer som främjar en cirkulär ekonomi och som
ger företag med industriella processer möjlighet att fatta
informerade beslut om hållbar vattenanvändning. Deltagare i projektet är bland andra RISE (Research Institute
of Sweden), Chalmers Tekniska Högskola, Länsstyrelsen,
SGU, Region Gotland och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Nyttan i företagen förväntas bli:
• Ökad samverkan mellan företagen och med andra
delar av samhället kring hållbar vattenanvändning
• Ökade konkurrensfördelar genom förbättrad och
hållbar produktion/tillverkning
• Ökade möjligheter till nyetablering av företag p.g.a.
stöd för hållbara vattenförsörjningslösningar
Bakgrunden till projektet är att det saknas stöd och
underlag för att kunna fatta välinformerade och hållbara beslut. För företag med industriella processer saknas bland annat information kring kostnader och nyttor
med olika systemlösningar som vattenbesparande teknik, teknik för återanvändning av processvatten, teknik
för separering av olika vattenkvaliteter samt teknik för
insamling, lagring och tillgodogörande av dräneringsvatten, regnvatten, saltvatten och andra underutnyttjade
vattenresurser. Det saknas även modeller för hur företagen kan samverka med varandra och med andra delar av
samhället kring sådana systemlösningar, och det saknas
beslutsstöd för långsiktigt hållbara vattenförsörjningslösningar vid nyetableringar av industriföretag utanför
verksamhetsområden för vatten.
Projektet startade 2017 och beräknas pågå i nästan 2 år.

Återanvändning av renat spillvatten för bevattning av åkermark
Region Gotland arbetar för att få lantbrukare att
bygga dammar i anslutning till regionens avloppsreningsverk. I dammarna ska lantbrukarna kunna
hämta renat spillvatten för bevattning av åkermark.

Projektets mål är att skapa en attraktiv plats för utveckling
Region Gotland INNOVATIONSPLAN 2018-05-31 | 7

Förstärkt grundvattentillgång

Fördröjning och återcirkulation av dagvatten

SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten. Resultaten i rapporten från 2017 pekar på goda möjligheter
att öka grundvattenbildningen vid ett antal vattentäkter,
främst genom infiltration.

Region Gotland verkar för återcirkulation av dagvatten
bland annat genom att ställa krav i markanvisningar
och exploateringsavtal. Två av utvärderingskriterierna
i markanvisningen för A7-området var hållbarhet och
gestaltning, där Region Gotland bland annat ställde krav
på anläggande av dagvattenmagasin. I Gråboområdet
används infiltration av dagvatten som ett sätt för att
både rena dagvattnet och för att förstärka infiltrationen
till Skogaholms vattentäkt.

En förutsättning för flera av de framtida möjliga infiltrationsanläggningarna är att det finns möjlighet att magasinera vatten i landskapet. För det krävs det i regel våtmarker eller andra former av vattenreservoarer i anslutning
till anläggningen. I flera fall är också nya brunnslägen
en förutsättning för att förslagen ska fungera optimalt.
Att göra den här typen av bedömningar kräver dock stor
kännedom om de platsspecifika förutsättningarna. För
samtliga utpekade vattentäkter krävs därför ytterligare
platsundersökningar för att säkerställa att de föreslagna
åtgärderna är lämpliga.
I det fortsatta arbetet avseende förstärkt grundvattentillgång genom infiltration ska lämpliga platser väljas och
finansiering sökas.

Kampanjen Spara vatten
Teknikförvaltning inom Region Gotland driver kampanjen ”Spara vatten i vått och torrt” för att sprida kunskap
om att vatten är vårt viktigaste livsmedel, som man måste
spara på. Kampanjen beskriver även varför det är vattenbrist och vad man kan göra för att spara på vatten.
Information om kampanjen finns på www.gotland.se/
sparavatten.

Råvatten från kalkindustrin
Region Gotland undersöker förutsättningarna och möjligheterna att nyttja dräneringsvatten och länsvatten från
aktiva kalkbrott för att förstärka tillgången på råvatten för
dricksvattenproduktion. Dialog pågår med Cementa och
Nordkalk avseende möjligheten att erhålla råvatten från
kalkbrott på norra Gotland. Förutom mängd och kvalitet
på det vatten som finns att tillgå behöver Region Gotlands rådighet över vattnet, dvs rätt att använda vattnet,
samt möjligheten att säkerställa ett starkt vattenskydd
klargöras.

4 Nyligen avslutade
VA-innovationsprojekt
Vatten på Gotland 2
Vatten på Gotland består av olika delprojekt som sätter
fokus på några av de viktigaste vattenfrågorna för Gotland. Delprojekten handlar bland annat om dialog kring
vattenskydd, kretsloppslösningar för avlopp och övergödda havsvikar. Vatten på Gotland drivs av Länsstyrel
sen i Gotlands län tillsammans med Region Gotland och
har fått ekonomiskt bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Delprojekten genomfördes under perioden 20142017.
Flera av delprojekten drivs i samarbete med andra aktörer,
exempelvis Sportfiskarna, LRF och Uppsala universitet,
Campus Gotland. En sammanfattning om de delprojekt
som har direkt koppling till VA-planering följer nedan.

Ramprojekt - Projektledning och kommunikation
Ramprojektet för Vatten på Gotland har varit sammanhållande och stödjande för de sju delprojekten. En del
av projektet har varit den årliga konferensen Gotlands
vattendialog. En viktig och stor effekt av projekten är
att samverkan i vattenfrågor mellan Region Gotland och
2 www.vattenpagotland.se
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Länsstyrelsen har utvecklats, stärkts och blivit en naturlig
del av Gotlands vattenarbete.

Dialogprocess för vattenskyddsområden
I projektet Dialogprocess för vattenskyddsområden har
en informationsbroschyr, en handledning för hantering
av olika intressen och perspektiv inom vattenskyddsområden och en sammanställning av samlade erfarenheter
och framtida rekommendationer tagits fram.
Under 2017 gjordes en samhällsekonomisk analys av ett
modellområde, Roma, för vattenskydd. Syftet var att få
bättre kunskap om de samhällsekonomiska kostnaderna
respektive nyttorna som följer av ett införande av vattenskyddsområde.
Arbete med en regional vattenförsörjningsplan påbörjades under projekttiden.

Kretslopp vid nybyggnation
Syftet med projektet Kretslopp vid nybyggnation var att
utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av
avfall från primärt slutna tankar för wc-spillvatten. Projektet var indelat i tre olika delar:
• Informationsmaterial ”Planera för kretslopp” och VAtaxa
• Slamtömning och lokalt omhändertagande
• Fårö slamanläggning, upprustning och nybyggnation
2014 genomfördes en förstudie, som grundligt gick igenom förutsättningar och för- och nackdelar med olika
alternativ för kretsloppsanpassade lösningar. Förstudien
ledde till att projektet gick in i en förberedelsefas inför
att bygga en hygieniseringsanläggning för urin på Fårö
i anslutning till en befintlig anläggning för mottagande
av avlopp. Återkommande problem med vattenbrist på
Gotland ledde dock till en omprioritering av VA-projekt
och projekteringen av anläggning fick därför avbrytas.
Analyser av metallinnehållet av slammet från Fårö visade
höga värden av både zink och koppar, vilket omöjliggjorde spridning av slammet till åkermark. Så länge detta
är ett faktum, måste det förebyggande arbetet med att få
ned metallinnehållet i slammet prioriteras.
Frågeställningarna i projektet vidgades även till slam från
kommunala avloppsreningsverk och inte bara slam från
enskilda hushåll.

TIVA - Informationsmaterial om dricksvattenförsörjningslösningar
Informationsmaterial om dricksvattenförsörjningslöningar har tagits fram. Ett antal tillsynsfrågor kring objekt

i form av borrhål knutna till enskild vattenförsörjning och
bergvärme har utretts. Förslag till förändrad tillsynsmetodik har utarbetats och förankrats i första hand inom
enheten för miljö- och hälsoskydd vid samhällsbyggnadsförvaltningen inom Region Gotland.

Avloppsvatten för bevattning
Projektet Avloppsvatten för bevattning har anlitat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att ta fram ett kunskapsunderlag avseende kvalitetsaspekter för användning av
avloppsvatten för bevattning. Rapporten innehåller en
bedömning av lagringstidens inverkan på avloppsvattnets kvalitet för bevattning av stråsäd, potatis, oljeväxter
och vall. Internationella normer för bevattningsvattnets
kvalitet beskrivs också. Som underlag för bedömningen
av lagringstidens inverkan på den hygieniska kvaliteten
har utdrag ur miljörapporter för perioden 2000-2010 från
lagringsdammarna i Hemse använts.
Det framtagna kunskapsunderlaget ger en ny grund för
att diskutera lagringstidens längd och dess inverkan på
avloppsvattnets hygieniska kvalitet.
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5 Åtgärder för VA-innovation i linje med strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Åtgärder
som skapar gynnsamma förutsättningar för innovation
eller förslag på innovationsprojekt visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare
i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en
relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas
detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12
år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in
i planeringen för då innevarande år samt efterföljande

år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 2.
En övergripande beskrivning av hur Innovationsplanens
åtgärder bedöms bidra till en utveckling av VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 följer tabell 1 för respektive strategi. Under
varje strategi finns ett antal riktlinjer som återspeglas i
texten i den mån de är tillämpliga.

5.1 Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Innovationsplan för
Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en
uppskattning av antal tjänster som behövs inom Region
Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en
del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Innovationsplanens åtgärder bidrar till utveckling
av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Innovationer som prövas och utvärderas för det allmännas intresse
kan ofta skalas ner för att vara intressanta lösningar för enskilda fastighetsägare och för tillämpning i gemensamt ägda VA-anläggningar.
Innovation kan också handla om i vilken ägandeform VA-anläggningar skapas och drivs.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Det finns flera innovationsprojekt som syftar till att skapa långsiktiga
lösningar som förstärker tillgången på vatten i vattentäkterna, ofta
genom samarbete mellan flera olika samhällsintressen. Det skapar
en tryggare tillgång på sötvatten för produktion av dricksvatten utan
att det ena intresset får stå tillbaka för det andra. Innovationsprojekt
kan göra samexistens mellan VA-intresset och andra intressen möjlig,
på platser där detta idag är en svårighet. Innovation som gynnar förutsättningarna för dricksvattenförsörjning bör även fortsättningsvis
vara ett viktigt fokus för regionens engagemang.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Innovationer bidrar till att vattenflöden som är påverkade av människan får så liten negativ effekt som möjligt för såväl natur som
bebyggd miljö. Det handlar om allt från småskaliga lösningar som
fastighetsägare kan göra på sin egen tomt till större systemlösningar
som förbättrar reningen av vatten innan det släpps tillbaka till naturen.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Flera innovationsprojekt syftar till att minska nyttjandet av naturens vattenresurser och där vatten ändå används, föra tillbaka det
till kretsloppet på land så att det sötvatten som finns på ön stannar
längre innan det rinner ut i havet.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Tydliggörande av hur innovationsarbetet ska bedrivas inom Region
Gotland, och med andra aktörer, förbättrar förutsättningarna att tid,
pengar och engagemang som ägnas innovation bidrar till en långsiktig nytta, för VA-försörjningen, för samhället i stort och för miljön.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Genom innovativa lösningar, såsom digitala plattformar och fysiska
besök på platser som utgör goda exempel, kan kunskap och information om VA-försörjningen spridas till boende, verksamhetsutövare och
besökare på nya, mer ändamålsenliga sätt.

Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Innovationsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive
tidsperiod.

Innovationsplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029
1400

2780

200

20300

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

150
2

4

1

0

1
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Innovationsplan: Åtgärder

IP

1

IP

2

IP

3

IP

4

IP

5

IP

6

IP

7

IP

8

Genomför en workshop med politiker och tjänstemän som varit involverade i arbetet med VA-planen i
syfte att utveckla innovationsidéer och diskutera fortsatt arbete efter avslutade innovationsprojekt (t.ex.
Vatten på Gotland och Hållbar vattenanvändning). Under åren har många workshops och innovationer
genomförts. Innovation är ett ständigt pågående arbete.
Skapa ”VA-innovationsråd” i Region Gotlands organisation med brett deltagande från förvaltningen och
med deltagande från politiken. VA-innovationsrådets syfte och arbete behöver definieras men bör som
övergripande syfte verka stödjande och drivande i innovationsarbetet kopplat till VA-försörjning. VA-innovationsrådet ska ha tid och resurser avsatta för att lyfta blicken från förvaltning till innovation.
Möjliggör ett forum ”Innovationslab”/Innovation@Gotland” där VA-innovationsrådet sprider erfarenheter
och kännedom om innovationsprojekt i organisationen och möjliggör engagemang och deltagande från
fler aktörer, även utanför Region Gotlands organisation, t.ex. Blått Centrum Gotland.
Skapa en arbetsprocess som gynnar innovation, från idéstadie till uppföljning och implementering i verksamheten. Bland annat behövs en tydlig kanal till VA-innovationsrådet för att samla omvärldsbevakning
och ta vara på de goda idéer som finns i organisationen. Priotitering av vilka frågor som ska hanteras i
innovationsarbetet är en del i arbetsprocessen.
Ta fram en rutin för hur Region Gotland ska utvärdera, vidareutveckla eller implementera resultatet av de
innovationsprojekt som pågår och där regionen är en del av genomförandet.
Ta fram ett koncept/program för tydlig kommunikation om goda exempel på lokalt omhändertagande
av dagvatten, t.ex. genom att uppmärksamma och skapa möjlighet att besöka privat tomtmark där dagvatten tas omhand som en resurs och nyttjas för bevattning.
Skapa en digital plattform (”Gotlandsvatten”) via regionens hemsida där VA-försörjning kan kommuniceras i ett sammanhang som utgår från de som har behov av VA-försörjning och inte hur ansvaret för frågan
är uppdelad mellan förvaltningen i Region Gotland eller hos andra myndigheter.
Ta fram råd och goda exempel avseende privata små lösningar för dricksvattenbrunnar och dagvattenanläggningar som kan nyttjas både vid byggärenden och i befintlig bebyggelse. Använd tidigare framtaget
informationsmaterial från Vatten på Gotland.
Utse ett testområde för implementering av en modell för privat utbyggnad av VA-ledningsnät som ansluts
till den allmänna VA-anläggningen via avtal och som regionen ev sedan tar över. Implementera modellen
i dialog med testområdet och under rådgivning från VA-huvudmannen i Region Gotland.

IP

9

IP

Tillsammans med företaget Foodmark bygga en rötningskammare på reningsverket i Klintehamn. Där rö10 tas restprodukter från Foodmark och regionen. Biogasen används för uppvärmning av Foodmarks lokaler.

IP

Utse ett testområde för alternativ brunnskonstruktion som syftar till att nyttja de förutsättningar för grund11 vattenuttag som ges av Gotlands säregna geologi. Förslag på område är t.ex. Kappelshamn. Utifrån resultatet av innovationsprojektet utvecklas riktlinjer/råd för brunnsbyggnation på Gotland som kan nyttjas i
både allmän och enskild vattenförsörjning.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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Innovationsplan: Åtgärder

IP

IP

12

Skapa underlag som kan användas i samband med fysisk planering och bygglovshantering och som tydliggör var på Gotland det finns ogynnsamma förutsättningar för enskild eller utökad allmän VA-försörjning. Underlaget kan användas för att kommunicera var det med hänsyn till VA-försörjning är mindre
lämpligt att bygga ytterligare bostäder eller för att sätta exploateringsplanerna i relation till vad som krävs
för att möjliggöra en tillfredsställande VA- försörjning till tillkommande bebyggelse.

Se över, och vid behov ändra, rutinerna för Region Gotlands upphandling i frågor som berör VA-försörjning
13 så att upphandlingen omfattar funktioner, inte produkter eller ett fiktivt antal timmar. Det frigör kreativitet
och innovationskraft hos leverantörer av varor och tjänster vilket skapar gynnsamma förutsättningar för
att erhålla ett större värde för den investering regionen gör.
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Tidplan
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2025-2029

2030-

Löpande
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VA-plan 2018
Drift-, underhåll- och förnyelseplan
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Plan för ett helhetsgrepp om drift, underhåll och
förnyelse av den allmänna VA-anläggningen
En väl fungerande drift, löpande underhåll och förutseende förnyelsearbete skapar förutsättningar för att den
allmänna VA-anläggningen på Gotland ska förse invånarna med ett tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och
ta hand om spillvattnet på ett miljö- och hälsomässigt
säkert och gynnsamt sätt. Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige
den 18 december 2017 är tydlig. Bland annat anges att
regionens VA-anläggningar inte bara ska fungera tillfredsställande idag utan vid alla tänkbara väderscenarier
i takt med att klimatet förändras. Hänsyn ska tas till recipienternas status och de beslut som fattas ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbara.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Drift-,

underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland, så kal�lad DUF-plan, som tar ett helhetsgrepp om övergripande
åtgärder för att optimera drift, tydliggöra var underhåll
behövs och var fokus behöver vara på förnyelse av VA-anläggningen. DUF-planen skapar tillsammans med andra
delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret för DUF-planen
ligger hos Tekniska förvaltningen. Övriga steg i arbetet
visas i figuren nedan.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att
de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete
med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom DUF planens åtgärder genomförs skapas ett nytt
nuläge som blir utgångspunkt för översyn av strategin.
En avstämning av DUF planens åtgärder och införlivning
av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker
årligen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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Samtliga bilder är tagna av Sweco.
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1 DUF-plan – en del i Gotlands strategiska
VA-planering
Ett helhetsgrepp kring drift, förnyelse och underhåll av
den allmänna VA-anläggningen, är en viktig del i Region
Gotlands arbete att hantera VA-försörjningen i enlighet
med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Åtgärderna i DUF-planen ska bidra till den övergripande
utvecklingen av den allmänna VA-anläggningen på Gotland som presenteras i VA-plan för Region Gotland 2018.
DUF-planen visar övergripande status i den allmänna
VA-anläggningen på olika delar på Gotland. De åtgärder
som föreslås visar vad som behöver göras i arbetet med
drift, underhåll och förnyelse. Allteftersom åtgärderna
genomförs skapas en mer utförlig bild av förutsättningarna vilket ger grund för planering av nästa nivå i DUF-planeringen, med fler detaljerade åtgärder. Redovisningen
av status, pågående arbete och föreslagna åtgärder redovisas i bilaga 1 för var och ett av de 15 delområden som
Gotland delats in i vid arbetet med DUF-planen.

Parallellt med DUF-planens åtgärder sker löpande drift
och underhåll av regionens VA-anläggningar liksom projektering och förnyelse. Detta arbete planeras och resurssätts inte i denna DUF-plan utan i det löpande arbetet i
respektive verksamhet.
Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
DUF-planen utgör en av sammanlagt sju delplaner som
arbetas fram i Region Gotlands strategiska VA-planering.
Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: DUF-planen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2 Löpande
DUF-planering
Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland
2018 baseras på den information som finns tillgänglig och tar hänsyn till åtgärder som redan pågår eller är
beslutade och ska genomföras. I flera delar av den allmänna VA-anläggningen behöver arbete göras för att
tydliggöra eller komplettera nuvarande kunskap som
påverkar DUF-planeringen. I VA-verksamheten pågår
arbete som startades innan Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 antogs av regionfullmäktige i
december 2017. Först när informationen kompletterats
och nya åtgärder som påbörjas tar avstamp i visionen
och strategin är det rimligt att göra en mer detaljerad
DUF-plan, där det finns en prioritering av underhåll och
förnyelse av olika delar i den allmänna VA-anläggningen.
För att på kort och lång sikt kunna optimera driften och
säkerställa underhåll och förnyelse i linje med vision
och strategier behöver DUF-planeringen utföras i flera
omgångar. Varje omgång bygger vidare på föregående
åtgärdsarbete och den samlade information som finns
tillgänglig.
Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland
2018 har fokus på åtgärder som krävs för att i nästa

omgång ha en grund för att inkludera mer detaljerad
eller mer komplett information i planeringen. Det finns
viktiga aspekter i DUF-planeringen som inte hanteras i
denna omgång, t.ex. kemikaliehantering, energiflöden,
kretsloppsanpassning, klimatanpassning m.m. Först
behöver beslut fattas angående de förändringar i den
storskaliga strukturen i den allmänna VA-anläggningen
som föreslås i VA-planen och som har direkt påverkan på
vad som krävs för att på bästa sätt hantera bland annat
dessa aspekter.
En schematisk bild av Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018 och vilka aspekter som bör
adderas i den fortsatta DUF-planeringen visas i figuren
nedan. När det helhetsomfattande DUF-arbetet blir mer
detaljerat når det till sist den detaljnivå som finns i nuvarande verksamhetsplanering men med hänsyn tagen till
det nödvändiga helhetsperspektivet som ges av Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Ju längre
ner i pyramiden arbetet når, desto mer specifika och
detaljerade åtgärder innehåller DUF-planeringen. Sannolikt växer DUF-planen fram som ett ”paraply” som håller samman åtgärder som ska utföras på kort och lång sikt
dels inom berörda distributionsområden dels som berör
hela den allmänna VA-anläggningen. När DUF-planeringen når sitt optimala läge kan planen ersätta den verksamhetsplan som uppdaterad årligen inom VA-enheten.

DUF-plan 2018
Fokus på anläggningarnas status och
övergripande åtgärder i 13 distrubutionsområden
DUF-plan 2018 osv.
Utvecklas med förfinad indelning inom
distrubtionsområden och komplettering/fördjupning av aspekter såsom energiförbrukning,
kretsloppsanpassning, klimatsäkring och kemikaliehantering
DUF-plan 2020 osv.
Utvecklas än mer med förfinad struktur inom
distributionsområden och fokus på komplettering/fördjupning av berörda aspekter
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3 Delområden i
DUF-planeringen
I arbetet med DUF-planen har 15 delområden identifierats utifrån hur bebyggelsen ser ut och hur den allmänna
VA-anläggningen ser ut idag och planeras att utvecklas.
En karta med delområdena nuvarande allmän VA-anläggning och utveckling av den allmänna VA-anläggningen
som pågår eller är beslutad (”planerad”) visas i figur 2.
En beskrivning av nuvarande status i den allmänna VAanläggningen, vilka åtgärder som pågår och planeras
framåt redovisas i bilaga 1 för respektive delområde.
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)
"
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)
"
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)
"
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Befintlig råvattenledning
Befintlig dricksvattenledning
Planerad dricksvattenledning

0

5

10

20 km

Delområden

Figur 2: Delområden, nuvarande allmän VA-anläggning och utveckling av den allmänna VA-anläggningen som pågår eller är beslutad
(”planerad”).
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Område: Norr

Område: Söder

1 - Fårö

10 - Roma-Dalhem

2 - Fårösund

11 - Katthammarsvik Herrvik

3 - Kappelshamn

12 - Tofta – Klintehamn

4 - Valleviken

13 - Södra Gotland

5 - Norra Gotland

14 - Etelhem

6 - Västris-Tingstäde

15 - Burs

7 - Visby
8 - Träkumla
9 - Åminne

4 Organisation för drift-,
underhåll och förnyelse
På VA-avdelningen arbetar idag ca 65 personer. VA-avdelningen består av fyra enheter;
•
•
•
•

Vattenenhet
VA-underhåll
Berednings- och projekteringsenhet
Avloppsenhet

Organisationen arbetar med den löpande driften och
underhållet av verk och ledningar utifrån identifierat
behov och genom årlig verksamhetsplanering och regelbundna avstämningsmöten. Som underlag används
sammanställda listor över projekt, upprättade arbetsrutiner och arbetsbeskrivningar.
VA-verksamheten är indelad i distrikt där varje distrikt
och berörda vattenverk och avloppsreningsverk har en
egen driftsplan som uppdateras årligen.
• Dricksvattenanläggningen är indelad i norra och södra Gotland.
• Avloppsanläggningen är indelat i norr, söder och
Visby

5 Försörjning av
dricksvatten
En sammanfattande beskrivning av den allmänna dricksvattenanläggningen görs i detta kapitel. I bilaga 1 redovisas status, pågående arbete och föreslagna åtgärder i
den allmänna dricksvattenanläggningen i var och ett av
de 15 delområden som Gotland delats in i vid arbetet
med DUF-planen. En beskrivning av allmänna dricksvat8 | Region Gotland DRIFT-, UNDERHÅLL- OCH FÖRNYELSEPLAN 2018-05-31

tentäkter och vilka åtgärder som behövs kopplat till dessa
återfinns i Vattenskyddsplan för Region Gotland 2018.

5.1

Dricksvattenverk

I den allmänna VA-anläggningen finns 25 vattenverk,
varav de flesta är grundvattenverk. Ett avsaltningsverk
(Herrvik) är i bruk och ytterligare ett håller på att byggas
(Kvarnåkershamn). Två verk renar ytvatten (Tingstäde VV
och Fårösunds VV), och ett verk i Valleviken renar vatten
från ett stenbrott. Alla vattenverk finns listade i tabell
1(för mer information se bilaga 1) och redovisas på karta
i bilaga 1.
År 2018 är ca 60 % av Gotlands fastigheter anslutna till
det allmänna dricksvattennätet. Efterfrågan för anslutning finns över hela Gotland, främst längs med kusten,
och kommer både från ägare av befintliga bostäder och
verksamheter och planerad bebyggelse.
Regionens vattenverk levererar ca 3 900 000 m3/år, men
förbrukningen är inte jämt fördelat över året utan stora
säsongsvariationer finns hos de flesta verken, dock inte
alla. Högsäsong är under ca 6 veckor från midsommar
och framåt då t.ex. vattenbehovet i Visby ökar från 300
m3/h till 500 m3/h.
Många av verket fungerar generellt bra reningsmässigt
men stora brister finns kopplat till kapaciteten. Exakt
vad kapacitetsbristen beror på är för de flesta verken
inte klarlagt, men bedöms främst härröra från brunnar
och grundvattenmagasin, och inte själva vattenverken.
Undantag finns dock där begränsningen finns i själva verken (Herrvik och Fårösund).
Främst finns behov av att klargöra vilka vattentäkter och
vattenverk som ska vara kvar i den framtida allmänna
VA-anläggningen.
Flera vattenverk är i behov av renovering då deras tekniska livslängd är uppnådd och de vattentäkter som
nyttjas vid flera av vattenverken har antingen behov av
förnyade brunnskonstruktioner eller har bristande kvalitet och/eller otillräcklig kapacitet. Det är inte klarlagt vad
som är den begränsande faktorn för respektive vattentäkt/vattenverk, tillgång till råvatten i tillräcklig mängd
och kvalitet, brunnarnas kapacitet eller vattenverkets
kapacitet.

5.2

Dricksvattenledningsnät

Det allmänna dricksvattennätet på Gotland utgörs av
ca 645 km ledningar. Av dessa utgörs 190 km av överföringsledningar mellan olika delar av den allmänna dricksvattenanläggningen och 455 km av ledningsnät inom
respektive distributionsområde.

Utläckaget från nätet är generellt lågt (5 %) då mycket
arbete har lagts ner på detta till följd av den vattenbrist
som rått på ön i olika tidsperioder. Visby har ett gammalt
ledningsnät som är i stort behov av underhåll och förnyelse. Arbetet försvåras av den täta bebyggelsestrukturen
med många fornminnen.
År 2016 förnyades (omläggning och renovering) enligt
uppgifter från VASS 1,6 km dricksvattenledning på Got-

land vilket ger en förnyelsetakt på 424 år1. 25 serviser
lades om. Sammanlagt 25 vattenläckor uppstod på vattenledningsnätet samma år.
Underlag om vilket material ledningarna är gjorda av
och ungefär när ledningarna lades kan tillsammans med
antagna uppgifter om livslängd för olika material2 ge en
fingervisning om vilka områden som behöver prioriteras
1 VASS-statistik 2016
2 Medianlivslängd från Svenskt Vattens publikation 2011-15

Tabell 1: Sammanställning av de allmänna vattenverkens nettokapacitet och reningsprocess. Röd = otillräcklig kapacitet, orange = fullt utnyttjad kapacitet, gul = liten marginal (>80& av kapaciteten nyttjas, grön god marginal = <80% av kapaciteten nyttjas.
NF=Nanofilter, UF=Ultrafilter, UV=Ultraviolettljus, GAC=Granulated Activated Carbon (granulerat aktivt kol) , RO= Reverse Osmosis (omvänd
osmos).

Allmänna vattenverk
Område Namn

Nuläge:
Nettokapacitet Typ av verk
[m³/h]

Reningsprocess

Norr

Fårö

-2,3

Grundvatten

Membran (förbehandling+NF),
klorering

Norr

Fårösund

19,6

Ytvatten, Bästeträsk

Membran (UF+NF), UV, klorering

Norr

Kappelshamn

0

Grundvatten

Membran (NF), klorering

Norr

Lärbro

-0,7

Grundvatten

Norr

Martebo

0

Grundvatten

Norr

Slite

4,2

Grundvatten

UV, luftning, hypoklorit
Ozon, membran (NF),
natriumhypoklorit, soda
Hypoklorit

Norr

Stenkyrka Licknatte

0,4

Grundvatten

Luftning, GAC, UV, hypoklorit

Norr

Tingstäde samhälle

1,3

Grundvatten

Norr

Tingstäde

110

Ytvatten, Tingstäde träsk

Norr

Valleviken

0

Ytvatten, stenbrott

Hypoklorit
Kemisk fällning, sedimentering,
filtrering/Monokloridamin, klordioxid
Membran (NF), klorering

Norr

Åminne

0

Grundvatten

Membran (NF), RO, UV, hypoklorit, lut

Söder

Alva

-2,1

Grundvatten

Klorering

Söder

Burs

-0,5

Grundvatten

Membran (NF), UV, klor, pH-justering

Söder

Herrvik

11,7

Avsaltningsverk

Membran (UF), RO, UV, hypoklorit

Söder

Klinteby

4,2

Grundvatten

Membran (UF), hypoklorit

Söder

Lojsta

0

Grundvatten

Klorering, direkt ut på nätet

Söder

Roma

8,5

Grundvatten

Membran (UF), UV, kloramin

Söder

Stånga

0

Grundvatten

UV, klorering

Söder

Tofta

-12

Grundvatten

UV (Hypoklorit möjlig)

Söder

Etelhem Västringe

2,2

Grundvatten

UV, klorering

Visby

Träkumla

0

Grundvatten

Hypoklorit

Visby

Vibble g:a

0

Grundvatten

Hypoklorit, järnfilter, klorering

Visby

Visby *

-71

Grundvatten

Ozon, kolfilter, UV, kloramin

* Täkterna Langeshage, Follingbo och Furulund pumpar till Langeshage där flödet passerar UV-ljus, för att därefter pumpas till Lågreservoar Bingeby och blandas med vatten från Skogsholm och Tingstäde. Täkt Skogsholm pumpas till Bingeby
vattenverk (Visby VV) där det OZONERAS rinner till kolfilter passerar UV-ljus och doseras med kloramin tillsammans med
vattnet från Langeshage innan det blandas i lågreservoar.
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Figur 3: Bedömt förnyelsebehov av dricksvattenledningar.

för förnyelse och hur stort förnyelsebehovet är på Gotland totalt sett. Det förekommer dock stora variationer i
livslängd för samma material beroende på hur ledningen
lagts och skarvats, vilket material som köpts in (det finns
olika kvalitet av samma material) samt hur markmiljön är
där ledningen finns. Befintlig information har kompletterats med uppskattningar av vilket årtionde ledningsnätet
är byggt i respektive område.
Angivelser om ledningarnas material och anläggningsår
ligger till grund för statusbedömningen av ledningsnätet för respektive delområde. Befintlig information har
kompletterats med uppskattningar av vilket årtionde
ledningsnätet byggdes för varje delområde.
För ca 27 % av dricksvattenledningarna, vilket motsvarar ca 173 km, är både material och anläggningsår känt.
Statusen på ytterligare ca 137 km ledning har bedömts
genom uppskattning av anläggningsår utifrån när områdena bebyggdes. För 52 % av vattenledningarna, ca 333
km ledning, har status inte kunnat bedömas då information om anläggningsår eller områdenas bebyggelseperiod saknas eller är osäker.
Region Gotland har en upprättad VA-handbok som
beskriver utbyggnad av ledningsnätet och vilka material
som ska användas både internt och externt vid prospektering och upphandling.
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6 Omhändertagande av
spillvatten
En sammanfattande beskrivning av den allmänna spillvattenanläggningen görs i detta kapitel. I bilaga 1 redovisas status och pågående arbete i den allmänna spillvattenanläggningen i var och ett av de 15 delområden som
Gotland delats in i vid arbetet med DUF-planen.

6.1

Reningsanläggningar

I den allmänna VA-anläggningen finns 26 st avloppreningssanläggningar, både avloppsreningsverk och
enklare anläggningar såsom markbädd och biodammar.
Alla avloppreningssanläggningar finns listade i tabell 2
(för mer information se bilaga 1) och redovisas på karta
i bilaga 1.
År 2018 är ca 64 % av Gotlands fastigheter anslutna till
det allmänna spillvattennätet. Efterfrågan för anslutning
finns över hela Gotland, främst längs med kusten, och
kommer både från ägare av befintliga bostäder och verksamheter och planerad bebyggelse.
Det finns generellt god kapacitet i reningsverken med

nuvarande belastning. Utmärkande är förstås den stora
säsongsvariationen med flera gånger högre belastning
under högsäsong vid vissa verk.
På norra Gotland finns generellt god kapacitet i reningsanläggningarna, även under högsäsong. Reningsverken
i Katthammarsvik och Valleviken är underdimenstionerade i förhållande till den belastning som finns under

högsäsong.
I Visby finns kapacitet för 60 000 pe. Belastningen under
högsäsong är 45 000 pe.
I södra distriktet finns generellt god kapacitet i anläggningarna. Burgsvik ARV har inte tillräcklig kapacitet men
det reningsverket kommer att ersättas med en pumpsta-

Tabell 2: Sammanställning av de allmänna avloppsreningsanläggningarnas tilgängliga kapacitet och reningsprocess. Röd = otillräcklig kapacitet, orange = fullt utnyttjad kapacitet, gul = liten marginal (>80& av kapaciteten nyttjas, grön god marginal = <80% av kapaciteten nyttjas.
MBBR= Moving Bed Biofilm Reactors

Allmänna avloppsreningsanläggningar
Område Namn

Nettokapacitet
Reningsprocess
(pe)

Norr

Fårösund

429

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Kappelshamn

250

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Martebo

20

Slamavskiljare-markbädd

Norr

Roma

415

Mekanisk, biodammar, lagringsdammar bevattning

Norr

Slite

4300

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

Norr

Sudersand

210

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

Norr

Tingstäde

0

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Valleviken

-23

Mekanisk-biologisk-kemisk

Norr

Väskinde dammar

349

Biodammar, lagringsdammar, bevattning

Norr

Katthammarsvik

-28

Mekanisk-kemisk

Norr

Västris Tingstäde

10

Slamavskiljare, markbädd

Norr

Träkumla dammar

50

Biodammar, lagringsdammar

Söder

Burgsvik

Söder

Burs dammar

73

Biologisk

Söder

Eskelhem

210

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Etelhem dammar

221

Biologisk-kemisk

Söder

Kvarnåkershamn

617

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Ljugarn

413

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Klintehamn

1800

Nytt verk tas i drift 2018

Söder

Garda dammar

264

Biologisk

Söder

Havdhem dammar

258

Söder

Hemse dammar

-880

Söder

Lye

215

Biologisk-kemisk
Mekanisk-biologisk. Utgående vatten som släpps till recipient
behandlas även kemiskt. Övrigt går till bevattning.
Biologisk-kemisk

Söder

När

138

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Ronehamn

-30

Mekanisk-biologisk-kemisk

Söder

Stånga dammar

4440

Biologisk rening, bevattning

Visby

Visby

15000

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk

-294

Mekanisk-biologisk-kemisk
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Flera reningsanläggningar är i behov av kapacitetsökning
eller renovering då deras tekniska livslängd är uppnådd.
Främst finns behov av att klargöra vilka anläggningar
som ska vara kvar i den allmänna VA-anläggningen, vilken funktion de ska fylla, och vilka som ska läggas ner.

Vid flera av Gotlands reningsdammar återförs näringen
genom bevattning av åkermark. Idag blir flera av dammarna överfulla pga att volymen är för liten i förhållande
till den belastning som finns, inklusive tillskottsvatten
till reningsanläggningarna. Lagringstiden blir då för kort
för att vattnet ska renas tillräckligt för att kunna nyttjas
för bevattning. Problemet är delvis orsakat av den processteknik som finns (eller inte finns) vid dammarna idag
och delvis orsakat av lagringsvolymen i dammarna i kombination med tillskottsvatten.

6.2

6.3

tion och avloppet pumpas till Klintehamns avloppsreningsverk. Hemse reningsverk klarar av normalbelastning
men är underdimensionerat vid högsäsong. Detsamma
gäller Ronehamn. Här är säsongsvariationen mycket stor.

Slamhantering

Det slam som produceras vid reningsverken och latrin
från enskilda avlopp skickas idag till fastlandet där det
bland annat används till jordtillverkning. Denna hantering utgör en stor kostnad för Region Gotland. Enbart
för Visby reningsverk uppgick slamhanteringskostnaden till ca 3 miljoner kronor år 2016. Kostnaden sänktes
med nära 40 % till följd av att verket REVAQ-certifierades
under 2017. Kostnaderna kan minskas ytterligare genom
lokalt omhändertagande på Gotland, till exempel i lantbruket. Idag i finns dock problem med bland annat höga
kopparhalter i slammet vilket begränsar möjligheten för
användning. Det finns även flera aktörer inom jordbruket
som motsätter sig spridning av slam på åkermark.

Spillvattenledningsnät

Det allmänna spillvattennätet på Gotland utgörs av 465
km spillvattenledningar varav 190 km tryckspillledningar,
44 km LTA-ledningar och 231 km dagvattenledningar.
I flera områden finns återkommande problem med inläckage till spillvattennätet (tillskottsvatten). Vid vissa av
reningsverken är det 5-10 gånger mer avloppsvatten in
till verket vid regn jämfört när det inte regnar 3. Enligt
uppgifter från VASS4 bräddades sammanlagt 12 500 m3
från spillvattennätet år 2016. Mängden var ungefär densamma under 2015.
3 Möte på Gotland 17-11-01. Granskningskommentar 201803-28
4 VASS-statistik 2016

Figur 4: Förnyelsebehov av spillvattenledningar.
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Angivelser om ledningarnas material och anläggningsår
ligger till grund för statusbedömningen av spillvattennätet. Befintlig information har kompletterats med uppskattningar av vilket årtionde ledningsnätet byggdes i
varje delområde.
För ca 22 % av spillvattenledningarna, vilket motsvarar ca
100 km, är både material och anläggningsår känt. Statusen på ytterligare ca 154 km ledning har bedömts genom
uppskattning av anläggningsår. För 46 % av spillvattenledningarna, ca 215 km ledning, har status inte kunnat
bedömas då information om anläggningsår eller områdenas bebyggelseperiod saknas eller är osäker.
Region Gotland har en upprättad VA-handbok som
beskriver utbyggnad av ledningsnätet och vilka material
som ska användas både internt och externt vid prospektering och upphandling.

6.3.1 Pumpstationer
Idag finns 131 pumpstationer på spillvattennätet. Tillsyn
av dessa sker en gång per kvartal. Det finns inte information om storleken på alla pumpstationer. Bräddning
sker då inflödet är större än pumpkapaciteten eller om

pumparna inte fungerar alls, t ex vid strömavbrott eller
pga. haveri. Hur stor skada som uppkommer beror på
var bräddningen sker och hur mycket som bräddas viss
tidsperiod. Tillsyn och underhåll i förebyggande syfte
minimerar kostnader och skador. Med god kunskap om
pumpstationerna kan tillsyns- och underhållsfrekvens
planeras liksom reservdelshållning. Tillsynsbehovet av
avloppspumpstationerna för att undvika bräddning
bedöms som litet utifrån bräddningsvolymen.
För att ha en tillförlitlig drift och minimera onödiga kostnader är det viktigt att övervaka pumpstationernas drift,
dvs. mäta, logga och dokumentera trender av pumpat
flöde (t ex med en analog nivågivare i pumpsumpen).
Trender på kostnader per pumpstation är också viktiga
att bevaka för att säkra att avloppstransportprocessen
är effektiv med hänsyn till reparationskostnader, tillsynskostnad (tidsåtgång), energiförbrukning, inköpskostnader, m.m. Bräddningar per pumpstation måste dokumenteras och ett ökat antal bräddningar måste initiera
åtgärder. En ambitionsnivå kan vara att minska antal
bräddningar pga. s.k. inre faktorer (dvs. faktorer som går
att påverka).
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7 Åtgärdsbehov för
DUF-arbete i linje med
strategierna

orening, hanteras i Vattenskyddsplan för Region Gotland
som är en del av Gotlands VA-plan.

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA försörjning på Gotland år
2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
För att arbetet med drift, under håll och förnyelse av den
allmänna VA-anläggningen ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås
behöver åtgärder utföras. Som beskrivs i kapitel 2 behöver åtgärder ske på en övergripande nivå för att komplettera informationsluckor. De beslut som fattas om
inriktningen för att utveckla den allmänna VA-anläggningen, i enlighet med VA-plan för Region Gotland 2018,
är viktiga förutsättningar för kommande, mer detaljerad
DUF-planering. I det som utgör den samlade VA-planen
presenteras åtgärder som krävs för att klargöra förutsättningar för såväl fortsatt drift och underhåll som förnyelse
och utveckling av olika delar i den allmänna VA-anläggningen.
Åtgärder som syftar till att stärka skydd av allmänna
dricksvattentäkter, såsom vattenskyddsområde, skalskydd vid vattentäkter och beredskap att sanera en för-

Här i DUF-plan för Region Gotland presenteras en sammanställning av övergripande åtgärder avseende ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och avloppsanläggningar. I sammanställningen visas också en föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad
i intervall och följer en rullande planering där precisionen
avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12
år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 5: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 5.

En övergripande beskrivning av hur DUF-planens åtgärder bedöms bidra till en utveckling av VA försörjningen i
linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 följer tabell 3 för respektive strategi. Under varje
strategi finns ett antal riktlinjer som återspeglas i texten i
den mån de är tillämpliga.

Tabell 3: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur DUF-planens åtgärder bidrar till utveckling av
VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Åtgärder i den allmänna VA-anläggningen är på flera håll en förutsättning för anslutning av fler fastigheter, antingen inom verksamhetsområde eller via avtal.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

I såväl DUF-planens åtgärder som i den övergripande VA-planen finns
prioriterade åtgärder för fortsatt stabil drift och utveckling av dricksvattenanläggningar. På flera platser handlar det om att i första hand
klargöra förutsättningarna för VA-försörjningen innan beslut kan fattas om vilka åtgärder som är lämpliga vid respektive anläggning.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Åtgärderna bidrar till en mer stabil drift av den allmänna VA-anläggningen och anpassning till kommande förutsättningar, vad gäller
både lagkrav och klimatförändringar.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Flera åtgärder avspeglar angelägenheten att rätt vatten kommer till
rätt plats. Åtgärder som t.ex. minskar inläckage av vatten till spillvattennätet leder till att mindre vatten belastar ledningsnätet och
avloppsreningsverken vilket är positivt för recipienterna.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Flera av de åtgärder som rör den allmänna VA-anläggningen handlar om att fördjupa kunskapen om förutsättningarna för utvecklingen
framåt. Detta är nödvändigt för att fortsatt arbete leder till största
möjliga nytta för såväl VA-kollektivet som för samhället i stort och för
naturen.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Åtgärder såsom till exempel rutiner som säkerställer en tydlighet i
hur arbetet med drift, underhåll och förnyelse ska ske är en viktig del
i kommunikationen internt. God kommunikation bidrar till att det
arbete som görs i olika delar inom Region Gotlands organisation leder
till ett gemensamt mål för den allmänna VA-anläggningen.
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7.1 Uppskattad kostnad och resursbehov

I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

Nedan i tabell 4 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Drift-, underhålloch förnyelseplan för Region Gotland 2018 fördelat på
respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år.
I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av dessa tjänster redan
idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.

Tabell 4: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Drift-, underhåll- och förnyelseplan för Region Gotland 2018
fördelat på respektive tidsperiod.

Drift- underhåll- och förnyelseplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029

9520

14090

805

2030-

605

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år
Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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Löpande

77150
10

10

10

10

10
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Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa
vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

DUFP

1

Genomförande av brunnsinventering för spillvattennätet för att få grund för prioriteringsordning för
åtgärder på ledningsnätet. Inventeringen kompletterar uppgifter om inläckage/läckor.

DUFP

2

Identifiera hur mycket arbetstid som krävs för varje distributionsområde (för de återkommande
rutinerna) som grund för verksamhetsplanering och effektivisering.

DUFP

3

Gör en grundlig analyas av kostnad för att behandla och leverera dricksvatten och ta emot och
behandla spillvatten per delområde. Med den metodik som används idag påverkar personalkostnad
orimligt mycket vid de verk som har liten prduktion/rening.

DUFP

4

Arbete för att minska mängden tillskottsvatten som når avloppsreningsanläggningarna.

DUFP

5

Översyn av hur rejektvatten från membrananläggningar ska hanteras i ledningsnätet, beaktar även
att se till ökade belastningar i berörda ledningsnät

DUFP

6

Modernisering av pumpar och ställverk i Langeshage. Projektering är delvis gjord men vidare arbete
avvaktas.

DUFP

7

Ändring av tryckzonsindelningen i Visby till följd av ökat behov av dricksvatten.

DUFP

8

Ta fram checklista och rutin för övervakning av pumpstationers drift. Syftet är att skapa strategisk
och planerad tillsyn och underhåll av pumpstationer vilket minimerar kostnader och skador. Rutinen
hanterar olika kategorier och pumpstationer med olika tillsyns- och underhållsfrekvens, inklusive
reservdelshållning.

DUFP

9

Ta fram rutin för att dokumentera bräddningar per pumpstation och planera för de åtgärder som
behövs för att minska bräddningar.

DUFP

10

Ta fram strategi och plan för hur Regionen ska arbeta för att förebygga dåliga/läckande serviser från
andra ledningsägare än regionen på spillvattennätet.

DUFP

11

Ta fram specifika projekteringsanvisningar med fokus på anläggningarnas flexibilitet med hänsyn till
årstider och var det geografiska behovet finns.

DUFP

12

Säkerställa att befintliga driftsplaner från nu tar hänsyn till VA-planen och beslutad vision.

DUFP

13

Inrättande av vattenhämtställe på Fårö/Fårösund.

DUFP

14

Inrättande av vattenkiosk på Västergarnslandet.

DUFP

15

Översyn av taxa och betalsätt för nyttjande av vattenkiosker

DUFP

16

Ny pumpgrupp för lokala nätet i Tofta för att via reservoaren säkerställa Toftas tillgång till
dricksvatten samt för att erhålla bättre omsättning och lättare hittar läckor.

DUFP

17

Delområde 1. Norr - Fårö: Beslut om framtida försörjning och eventuell ihopkoppling med Fårösund
innan större åtgärder vidtas i vattenverk och avloppsreningsverk.
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2030-

Löpande
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Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa
vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

DUFP

18

Delområde 1. Norr - Fårö: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningarna.

DUFP

19

Delområde 2. Norr - Fårösund: Se till att vattenverkets kapacitet säkerställs även vid blåst.

DUFP

20

Delområde 2. Norr - Fårösund: Renovering, underhåll av spillvattenledningarna.

DUFP

21

Delområde 3. Norr - Kappelshamn: Utredning av förutsättningar för förstärkning av råvattentillgång
vattenverkets innan större åtgärder vidtas i vattenverket.

DUFP

22

Delområde 3. Norr - Kappelshamn: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

23

Delområde 4. Norr - Valleviken: Beslut om reningsverkets framtid och fortsättning med hänsyn till
bristande kapacitet.

DUFP

24

Delområde 4. Norr - Valleviken: Beslut om vattenverkets framtid och fortsättning med hänsyn till
bristande kapacitet.

DUFP

25

Delområde 4. Norr - Valleviken: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningar.

DUFP

26

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Beslut om vattenverkens framtid och sammankoppling med
hänsyn till bristande kapacitet vid utbyggnad.

DUFP

27

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Beslut om reningsverkens framtid och sammankoppling i
samband med sammankoppling av norra Gotland.

DUFP

28

Delområde 5. Norr - Norra Gotland: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

29

Delområde 7. Norr - Visby: Utredning inför beslut om Visby vattenverks framtid och förstärkt
kapacitet.

DUFP

30

DUFP

31

DUFP

32

Delområde 7. Norr - Visby: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar och
spillvattenledningar.

DUFP

33

Delområde 9. Norr - Åminne: Förstärkning av kapaciteten i vattenverket.

Delområde 7. Norr - Visby: Tingstäde VV: Ytbehandling av sedimenteringsbassänger (planerad 2018)

Delområde 7. Norr - Visby: Beslut om Tingstäde VV framtid. Behov av renovering eller ombyggnad.
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Drift-, underhåll- och förnyelseplan: Åtgärder
Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara relevanta, beroende på beslut som behöver fattas om utveckling eller avveckling av vissa
vattentäkter, markeras med kursiv text och ljusare färg.

DUFP

34

Delområde 9. Norr - Åminne: Närmare översyn av underhållsbehov för dricksvattenledningar.

DUFP

35

Delområde 10. Söder - Roma-Dalhem: Akut behov av ny brunn alternativt renovering av befintliga
brunnar.

DUFP

36

Delområde 10. Söder - Roma-Dalhem: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

37

Delområde 11. Söder - Katthammarsvik-Herrvik: Närmare översyn av underhållsbehov för
dricksvattenledningar.

DUFP

38

Delområde 12. Söder - Tofta-Klintehamn: Beslut om Eskelhems avloppsreningsverk framtid

DUFP

39

Delområde 12. Söder - Tofta-Klintehamn: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

40

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Ljugarn ARV: Få upp kapaciteten till 3000 p.e. genom att
använda bärarmaterial samt upprätta ett nytt tillstånd.

DUFP

41

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Utredning som grund för beslut om åtgärder i
spillvattenanläggningar Garda och Stånga dammars, När ARV, Lye ARV, Hemse dammar, Ronehamn
dammar och Havdhem dammar.

DUFP

42

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Beslut om Ronehamn ARVs framtid kopplat till bristande
kapacitet.

DUFP

43

Delområde 13. Söder - Södra Gotland: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

44

Delområde 14. Söder - Etelhem: Beslut om Ethelhems avloppsreningsverk framtid. På sikt ev
sammankoppling mot Lye (Ljugarn-Hemse)

DUFP

45

Delområde 14. Söder - Etelhem: Närmare översyn av underhållsbehov för både
dricksvattenledningar och spillvattenledningar.

DUFP

46

Delområde 15. Söder - Burs: Översyn varför fosforhalten ut från dammarna är för hög, samt
underhållsplan framåt. På sikt sammankoppling med Stånga.

DUFP

47

Delområde 15. Söder - Burs: Närmare översyn av underhållsbehov för både dricksvattenledningar
och spillvattenledningar.

DUFP

48

Förnyelse av ledningsnätet.
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PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

DUF-plan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING				

2018-05-31

Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 1 NORR - FÅRÖ
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Fårö vattenverk och Sudersand reningsverk försörjer verksamhetsområdet på Fårö. Inga sammankopplingar finns till
andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)
Fårö VV 1

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

0,4

4,9

-2,3

2,6

Typ av verk

Behandling

Grundvatten

Membran (NF),
klorering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)
Sudersand ARV
(1985)

Nettokapacitet
(pe)
210

Nuvarande
kapacitet
(pe)
1500

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

150

1290

Mekanisk-Biologisk (MBBR)-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Begränsat med vatten men hög efterfrågan om anslutning och utpekat FÖP-område.
Förbehandlingen avskiljer t.ex. inte järn vilket medför onormalt stort behov att tvätta
NF-membranet.

Avloppsreningsverk

Problem med mycket varierande belastning (vinter/sommar). Önskvärt vore mer belastning till
biosteget under lågsäsong.

Ledningar

Dricksvatten - På Fårö har statusen på
dricksvattenledningsnätet bedömts genom
uppskattning av anläggningsår då detta
saknades för ledningarna i området. Där
angivelse av material saknas har status inte
bedömts.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Spillvatten - På Fårö har statusen på
spillvattenledningsnätet bedömts genom
uppskattning av anläggningsår då detta
saknades för ledningarna i området. Där
angivelse av material saknas har status inte
bedömts.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Provpumpning av täkt vid Ava pågår.
Slamhantering från enskilda brunnar som körs till en utjämningstank till reningsverket i Sudersand

2018-05-31
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 2 NORR - FÅRÖSUND
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Fårösund vattenverk och Fårsösund reningsverk försörjer verksamhetsområdet Fårösund och Bungenäs. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Fårösund VV (2016) 2

19,6

30

0,7

10,4

Typ av verk

Behandling

Ytvatten,
Bästeträsk

Membran (NF), UV,
klorering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Fårösund ARV (1971)

429

Nuvarande
kapacitet
(pe)
2000

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

1200

1571

Mekanisk-biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Uppstår problem med försteget i reningsverken vid hård blåst vilket orsakar för lågt tryck över
intagssilen.

Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Dricksvatten - I Fårösund är både material och
anläggningsår känt för 95 % av ledningarna,
vilket motsvarar ca 26 km ledning.

Spillvattenledningarna är i mycket dåligt skick,
vilket leder till inläckage.
I Fårösund är både material och anläggningsår
känt för 92 % av ledningarna, vilket motsvarar ca
13 km ledning.

ARBETSHANDLING				

2018-05-31

Pågående och beslutade projekt
Reningsverket håller på att byggas ut med nytt kemsteg och nya eftersedimenteringsbassänger samt högflödesfördelning för att öka den hydrauliska belastningen. Ska vara klart 2018.
Spillvattennätet åtgärdas för att komma tillrätta med inläckage.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 3 NORR - KAPPELSHAMN
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Kappelshamn vattenverk och reningsverk försörjer verksamhetsområdet i Kappelsehamn. Inga sammankopplingar finns
till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

0

5

Kappelshamn VV 1

5

5

Grundvatten

Behandling

Membran (NF),
klorering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Kappelshamn ARV
(1981)

250

Nuvarande
kapacitet
(pe)
600

Behov
normalt
(pe)
230

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)
350

Mekanisk-biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Behovet täcks precis idag. Brunnarna och dricksvattenverket finns på privat mark och ingen
vattendom finns.

Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Dricksvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 10
% av ledningarna, vilket motsvarar ca 800
m ledning. Utöver detta har statusen på ca
5,5 km ledning kunnat bedömas genom
uppskattning av anläggningsår.

Spillvatten - I Kappelshamn är både material
och anläggningsår känt för 10 % av ledningarna,
vilket motsvarar ca 500 m ledning. Utöver detta
har statusen på ytterligare ca 3,7 km m ledning
kunnat bedömas genom uppskattning av
anläggningsår.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 4 NORR - VALLEVIKEN
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Vallevikens vattenverk och reningsverk försörjer verksamhetsområdet i Valleviken och Hellvi Kyllaj. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

0

5

Valleviken VV 2

5

5

Ytvatten,
stenbrott

Behandling

Membran (NF),
klorering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Valleviken ARV
(2001)

-23

Nuvarande
kapacitet
(pe)
200

Behov
normalt
(pe)
150

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)
223

Mekanisk-biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Behovet täcks precis idag. Avsaknad av ändamålsenlig förbehandling för Valleviken VV ger
dåliga förutsättningar för NF-membranets funktion.

Avloppsreningsverk

Under högsäsong ligger reningsverket över maximalbelastningen.

Ledningar

Dricksvatten - Inom delområdet är både
Spillvatten - Inom delområdet är både material
material och anläggningsår känt för ca 30 % av och anläggningsår känt för 85% av ledningarna,
ledningarna, vilket motsvarar ca 3 km ledning. vilket motsvarar ca 4 km ledning.
Utöver detta har statusen på ytterligare
4,5 km ledning kunnat bedömas genom
uppskattning av anläggningsår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
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ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 5 NORR - NORRA GOTLAND
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Delområdet består av verksamhetsområden i: Slite, Lärbro, Hagvar, Lickershamn, Ireviken, Stenkyrka/Licknatte och Martebo. Det finns en överföringsledning från Slite till Lärbro som inte är tagen i drift.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Behandling

Lärbro VV 3

-0,7

3,5

3,8

4,2

Grundvatten

UV, luftning, hypoklorit

Slite (Othem) VV 4

4,2

25

20,8

20,8

Grundvatten

Hypoklorit

Stenkyrka Licknatte
VV 1

0,4

0,8

0,4

0,4

Grundvatten

Luftning, GAC, UV,
hypoklorit

0

0,2

0,2

0,2

Grundvatten

Ozon, membran (NF),
natriumhypoklorit,
soda

Martebo VV 2

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)
Slite ARV (2010)
Martebo ARV (1988)

Nettokapacitet
(pe)

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

4300

8000

3500

3700

20

40

17

20

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk
Slamavskiljare, markbädd

Reningsverken i Liknatte Lickershamn, Hangvar Ihre och Lärbro, är ombyggda till pumpstationer vars spillvatten pumpas
till reningsverket i Slite.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
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ARBETSHANDLING				

2018-05-31

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Halva Lickershamn har inget vatten.
Licknatte: Råvattnet har hög turbiditet och mikroorganismer kan påvisas. Vattnet har lukt- och
smakproblem.
Martebo: Råvattnet innehåller ämnen som överskrider SLVFS 2001:30 rekommendationer för
vatten detta gäller: bekämpningsmedel, hårdhet, nitrat. Övriga parametrar: Dioxin (källa VASSdata 2014).
Lärbro, Slite, Tingstäde samhälle: Kvalitetsparametern mikroorganismer överskrider kraven SLVFS
2001:30.

Avloppsreningsverk

Martebo ARV har nått sin tekniska livslängd.

Ledningar

Dricksvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 35
% av ledningarna, vilket motsvarar ca 24
km ledning. Utöver detta har statusen på
ytterligare 32 km ledning kunnat bedömas
genom uppskattning av anläggningsår.

Spillvattenedning till Hangvar är begränsad och
reservoar i Hangvar är begränsad.
Inom delområdet är både material och
anläggningsår känt för 20 % av ledningarna,
vilket motsvarar ca 10 km ledning. Utöver
detta har statusen på ca 35 km ledning kunnat
bedömas genom uppskattning av anläggningsår.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Martebo reningsverk: Förprojektering har utförts för ledning till Stenkyrka och vidarepumpning till Slite
reningsverk istället för att bygga för doseringsutrustning i Martebo.
Stenkyrka Licknatte: Renovera filteranläggningen under 2019.

2018-05-31

ARBETSHANDLING				
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 6 NORR - VÄSTRIS-TINGSTÄDE
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Västris-Tingstäde avloppsreningsverk omhändertar spillvatten från samhället som har enskild dricksvattenförsörjning.
Ingen sammankoppling finns med andra delområden.
Tingstäde samhälle vattenverk och Tingstäde ARV försörjer verksamhetsområde i Tingstäde.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Tingstäde samhälle
VV 4

1,3

3,3

2

2

Grundvatten

Behandling

Hypoklorit

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Västris Tingstäde ARV
(2004)

10

25

Tingstäde ARV (1981)

0

300

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)
Slamavskiljare, markbädd

150

300

Mekanisk-biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk
Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Dricksvatten - I Västris-Tingstäde saknas
information om anläggningsår för
ledningsnätet.

Spillvatten - I Västris-Tingstäde saknas
information om anläggningsår för
ledningsnätet.
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Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 7 NORR - VISBY
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Visby och Vibble vattenverk försörjer verksamhetsområdena i Västerhejde och i och omkring Visby. Sammankoppling för
dricksvatten finns söderut till Delområde 12 - Tofta-Klintehamn.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Behandling

Visby VV 1 och 4

-71

429

292

500

Grundvatten

Ozon, kolfilter, UV,
kloramin

Tingstäde VV 3
(1974)

110

360

250

250

Ytvatten

Kemisk fällning,
sedimentering,
filtrering/Monokloramin, klordioxid

0

13,5

-

13,5

Grundvatten

Hypoklorit, järnfilter,
klorering

Vibble VV 4

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Visby ARV (1967)

15000

60000

37000

Väskinde dammar
(2001)

349

600

250

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)
45000

Mekanisk-biologisk (MBBR)-kemisk
Biodammar lagringsdammar
bevattning

ARBETSHANDLING				

2018-05-31

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Tingstäde VV är i starkt behov av renovering. Svårt att få ned COD, aldrig lägre än 4; för varmt på
sommaren, för kallt på vintern. Grundvattenbrunnarna vid Vibble VV används inte i dagsläget,
men provpumpning pågår.

Avloppsreningsverk

Visby ARV: Belastningen beräknas öka till följd av utbyggnad kring Visby och belastning från den
nya kryssningskajen.

Ledningar

Dricksvatten - Både material och
anläggningsår känt för ca 15 % av
ledningarna, vilket motsvarar 38 km ledning.
Statusen på övrig 26 km ledning bedöms
genom uppskattning av anläggningsår.

Spillvatten - Både material och anläggningsår känt
för ca 15 % av ledningarna, vilket motsvarar 26 km
ledning. Utöver detta har statusen på ca 24 km
ledning kunnat bedömas genom uppskattning av
anläggningsår.

DUF-plan - Bilaga 1					
ARBETSHANDLING				

Åtgärdsbehov för respektive delområden
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Pågående och beslutade projekt
Beställning av förprojektering för Langeshage VV; nya pumpar och nytt ställverk dimensionering pågår.

2018-05-31
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 8 NORR - TRÄKUMLA
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Träkumla vattenverk och reningsverk försörjer verksamhetsområdet Träkumla. Ingen sammankoppling finns med andra
delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

0,1

0,1

Träkumla VV 4

0

0,1

Grundvatten

Behandling

Hypoklorit

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Träkumla dammar

50

Nuvarande
kapacitet
(pe)
120

Behov
normalt
(pe)
70

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)
Biodammar, lagringsdammar

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Träkumla VV. En kvalitetsparameter uppnår inte SLVFS 2001:30 föreskrifter.

Avloppsreningsverk

Lagringsdammarna för hantering av spillvatten är i dåligt skick. Den ena lagringsdammen
används inte pga. läckage.

Ledningar

Dricksvatten - Både material och
anläggningsår känt för ca 71 % av
ledningarna, vilket motsvarar 2,5 km
ledning.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Spillvatten - Både material och anläggningsår
känt för ca 88 % av ledningarna, vilket motsvarar
1,4 km ledning.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 9 NORR - ÅMINNE
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Åminne vattenverk försörjer verksamhetsområdet Åminne. Inget verksamhetsområde för spillvatten och inte heller något
reningsverk finns i Åminne. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

0

4

0,5

4

Åminne VV 1

Grundvatten

Behandling

Membran (NF),
omvänd osmos, UV,
hypoklorit, lut

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

K valitetsparametrarna hårdhet, järn, pH, turbiditet, mikroorganismer och bor överskrider kraven
SLVFS 2001:30.

Ledningar

I Åminne är både material och anläggningsår känt för ca 10 % av ledningarna, vilket motsvarar
ca 600 m ledning. Utöver detta har statusen på ytterligare ca 3,5 km ledning kunnat bedömas
genom uppskattning av anläggningsår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx
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Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.

Vattenverk
0,75

1,5 km
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 10 SÖDER - ROMA-DALHEM
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Roma reningsverk omhändertar spillvatten från verksamhetsområdet Roma, Roma kyrkby (norra delen) och Dalhem. Vattnet
från Dalhem pumpas till Roma via en pumpstation. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Roma VV1

8,5

20,2

10,4

11,7

Grundvatten

Behandling

Membran (UF), UV,
kloramin

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Roma ARV (1985)

415

Nuvarande
kapacitet
(pe)
2500

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

1250

2085

Mekanisk, biodammar,
lagringsdammar, bevattning

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Problem med råvattnets kvalitet, delvis i förhållande till befintlig reningsprocess.

Avloppsreningsverk

Under de två senaste åren har ca 500 pe anslutits till verket, och taket för verkets tillstånd närmar
sig. Pumpstationen i Dalhem är hydrauliskt överbelastad om det kommer mycket nederbörd.

Ledningar

Dricksvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca
5% av ledningarna, vilket motsvarar ca 1,3
km ledning. Utöver detta har statusen på
ytterligare 20 km ledning kunnat bedömas
genom uppskattning av anläggningsår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Problem med inläckage i spillvattennätet vilket
orsakar översvämningar. Inom delområdet har
statusen på ca 16 km av spillvattenledningsnätet
bedömts genom uppskattning av anläggningsår
då detta saknades för de flesta ledningarna i
området. Där angivelse av material saknas har
status inte bedömts.

ARBETSHANDLING				
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Pågående och beslutade projekt
Nytt dagvattennät byggs ut samtidigt som spillvattennätet åtgärdas för att komma tillrätta med översvämningar
och ovidkommande vatten.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 11 SÖDER - KATTHAMMARSVIK-HERRVIK
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Herrviks vattenverk försörjer verksamhetsområdet i Katthammarsvik och ett antal större VA-föreningar. Katthammarsviks reningsverk omhändertar spillvatten från verksamhetsområet i Katthammarsvik. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

1,7

8,3

Herrvik VV 2 (2016)

11,7

20

Avsaltning

Behandling

Membran (UF), RO,
UV, hypoklorit

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Katthammarsvik ARV
(1980)

-28

Nuvarande
kapacitet
(pe)
700

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

330

728

Mekanisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Kapaciteten i verket begränsas av intagsledningen och reservoaren i verket (35 m3).

Avloppsreningsverk

Bristande kapacitet.

Ledningar

Dricksvatten - I Katthammarsvik är både
material och anläggningsår känt för samtliga
ledningar.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Problem med ovidkommande vatten på
ledningsnätet.
I Katthammarsvik är både material och
anläggningsår känt för samtliga ledningar.
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Pågående och beslutade projekt
Kapaciteten i Herrvik utökas med ny intagsledning.
Katthammarsviks reningsverk används idag mer än vad det finns kapacitet och planeras att flyttas till ny plats.
Projektering för detta pågår.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 12 SÖDER - TOFTA-KLINTEHAMN
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Delområdet är för dricksvatten ihopbyggt med Delområde 6 - Visby och Delområde 11 - Södra Gotland. Distribution av dricksvatten kan ske både till och från delområdet. Mölner vattenverk fanns tidigare i delområdet men är nu nedlagt.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Tofta VV 1

-12

22

Klintebys VV 1

4,2

25

20,8

Behandling

34

Grundvatten

UV (Hypoklorit
möjlig)

20,8

Grundvatten

Membran ((UF),
hypoklorit

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Klintehamn ARV
(1978)

1800

10000

Eskelhem ARV
(1984)

210

250

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

2100

8200
40

Nytt verk tas i drift 2018
Mekanisk-biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk
Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Tofta VV: Problem med bakterier. Ingen vattendom, och regionen äger inte marken vid brun�narna/vattenverket.
Dricksvatten - Både material och
anläggningsår känt för ca 25 % av
ledningarna, vilket motsvarar ca 26 km
ledning. Utöver detta har statusen på
ytterligare ca 3 km ledning kunnat bedömas
genom uppskattning av anläggningsår.

Spillvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 25 % av
ledningarna, vilket motsvarar ca 18 km ledning.
Utöver detta har statusen på ca 17 km ledning
kunnat bedömas genom uppskattning av
anläggningsår.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Nytt avloppsreningsverk i Klintehamn håller på att byggas. Start 2018.
Tofta VV UF-filter
Klintehamns spillvattennät åtgärdas för att komma tillrätta med inläckage.

2018-05-31
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 13 SÖDER - SÖDRA GOTLAND
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Delområdet är ihopbyggt med Delområde 10 Söder - Tofta, Klintehamn. Distribution av dricksvatten kan ske både från och till
delområdet.
Kvarnåkershamn VV håller på att byggas, gamla verket fungerar bara som distributionsverk.
Hemse VV används inte till dricksvattenfrsörjning utan endast till bevattning och tvätt.
Inget verksamhetsområde för spillvatten och inte heller något reningsverk finns i Lojsta.

Vattenverk
(anläggningsår)
Alva VV 1

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

Behandling

-2,1

8,3

6,3

10,4

Grundvatten

Klorering

Stånga VV 3

0

66,7

16,7

66,7

Grundvatten

UV, klorering

Lojsta VV 1

0

6,3

6,3

6,3

Grundvatten

Klorering, direkt ut på
nätet

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

Kvarnåkershamn ARV
(1980)

617

1000

383

Mekanisk-biologisk-kemisk

Ljugarn ARV (1992)

413

2 000

1587

Mekanisk-biologisk-kemisk

Burgsvik ARV (1974)

-294

1 000

1294

Mekanisk-biologisk-kemisk

Havdhem dammar
(1998)

258

Stånga dammar
(1976)

4440

5400

960

Biologisk, bevattning

Hemse biodammar
(1964)

-880

2100

2980

Mekanisk-biologisk. Utgående vatten
som släpps till recipient behandlas
även kemiskt. Övrigt går till bevattning.

Ronehamn ARV
(1991)

-30

325

51

355

Mekanisk-biologisk-kemisk

När ARV (1989)

138

200

39

62

Mekanisk-biologisk-kemisk

Lye ARV (1983)

215

250

35

Biologisk-kemisk

Garda dammar

264

300

36

Biologisk

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

289

Biologisk-kemisk

ARBETSHANDLING				

2018-05-31

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk
Avloppsreningsverk

Ronehamn - Reningsverket fungerar bra i dagsläget men här kan vi inte tillåta nyanslutning.
Vattnet från Hemse släpps tidvis till recipient utan tillräckligt lagringstid vilket bryter mot giltigt
tillstånd.
Ljugarns ARV är överbelastat sommartid.
Burgsvik ARV har nått sin tekniska livslängd.

Ledningar

Dricksvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 25
% av ledningarna, vilket motsvarar ca 47
km ledning. Utöver detta har statusen på
ytterligare ca 39 km ledning kunnat bedömas
genom uppskattning av anläggningsår.

Spillvattennätet i Ljugarn är i dåligt skick.
Inom delområdet är både material och
anläggningsår känt för 13 % av ledningarna,
vilket motsvarar ca 14 km ledning. Utöver
detta har statusen på ca 70 km ledning kunnat
bedömas genom uppskattning av anläggningsår.

Pågående och beslutade projekt
Ett vattenverk för avsaltning håller på att byggas i Kvarnåkershamn. verket ska stå klart 2019 och ha en
kapacitet på 312 m³/h.
Burgsvik - Avloppsreningsverket kommer läggas ned och ersätts med en pumpstation som pumpar spillvattnet
till Kvarnåkershamns Avloppsreningsverk.
Kvarnåkershamn ARV - Nedläggning av verket och ersättning av en pumpstation som pumpar spillvattnet till
Klintehamns avloppsreningsverk.
Ljugarns spillvattennät åtgärdas för att komma tillrätta med inläckage.
Utredning avseende möjligheten att öka kapaciteten i Ljugarn avloppsreningsverk.

ARBETSHANDLING				
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 14 SÖDER - ETELHEM
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Västringe vattenverk och Etelhems reningsverk försörjer verksamhetsområdet i Etelhem. Inga sammankopplingar finns till
andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

3

0,8

0,8

Etelhem Västringe
VV 1

2,2

Grundvatten

Behandling

UV, klorering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Etelhem dammar
(1968)

221

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

267

46

Biologisk-kemisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk

Ingen vattendom, och regionen äger inte marken vid brunnarna/vattenverket.

Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Dricksvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 5 %
av ledningarna, vilket motsvarar ca 300 m
ledning.

Spillvatten - Inom delområdet är både
material och anläggningsår känt för ca 7 % av
ledningarna, vilket motsvarar ca 200 m ledning.
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Inga större pågående eller beslutade projekt.
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Åtgärdsbehov för respektive delområden

DELOMRÅDE 15 SÖDER - BURS
Fakta om delområdet och dess anläggningar
Burs vattenverk och reningsverk försörjer verksamhetsområdet i Burs. Inga sammankopplingar finns till andra delområden.

Vattenverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet

Nuvarande
kapacitet

Behov
normalt

Behov
Typ av verk
högsäsong

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

(m³/h)

1

1,5

1,5

Burs VV1 och 2 (2016)

-0,5

Grundvatten

Behandling

Membran (NF), UV,
klor, pH-justering

Begränsande faktor för verket: 1. Vattentäkten, 2. Vattenverket, 3. Vattendomen, 4. Okänt

Reningsverk
(anläggningsår)

Nettokapacitet
(pe)

Burs dammar

73

Nuvarande
kapacitet
(pe)

Behov
normalt
(pe)

Behov
Behandling
högsäsong
(pe)

133

60

Biologisk

Särskilda utmaningar
Dricksvattenverk
Avloppsreningsverk
Ledningar

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se/xxxxxx

Fosforhalten ut från dammarna är för hög.
Dricksvatten - I Burs saknas information om
anläggningsår för ledningsnätet.

Spillvatten - I Burs saknas information om
anläggningsår för ledningsnätet.

ARBETSHANDLING				

Pågående och beslutade projekt
Inga större pågående eller beslutade projekt.
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VA-plan 2018
Brand- och släckvattenplan för Region Gotland

2 | Region Gotland BRAND- OCH SLÄCKVATTENPLAN 2018-05-31

Plan för tillhandahållande och omhändertagande
av brand- och släckvatten
Vattentillgången på Gotland har de senaste åren inneburit att vattenanvändandet behöver ses över och därmed även tillgången på det vatten som används för
brandbekämpning (brandvatten). Skum eller vatten som
används för brandbekämpning (släckvatten) är också en
av de verksamheter som kan förorena vattentäkter på
Gotland. Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 anger strategier som indirekt påverkar förutsättningar för brand- och släckvatten. Regionens arbete
med vattenförsörjning behöver inkludera behovet av
släckvatten. Räddningstjänstens rutiner behöver säkerställa att det vatten som avrinner från brandplatser inte
förorenar omgivningen, bland annat känsliga recipienter
och det vatten som används för dricksvattenförsörjning.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis vilket visas i figuren nedan.
Detta dokument är en Brand- och släckvattenplan för

Region Gotland. I planen anges de övergripande åtgärder som krävs för att brand- och släckvattenförsörjningen
på Gotland ska följa de strategier som beslutats i Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Brand- och
släckvattenplanen skapar tillsammans med andra delplaner en samlad VA-plan. Ansvaret för Brand- och släckvattenplanen ligger hos Tekniska förvaltningen men även
Miljö- och hälsoskyddsnämnden berörs.
VA-planeringens olika steg behöver hållas aktuella för att
de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete
med VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom
Brand- och släckvattenplanens och andra delplaners
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av strategin. En avstämning av
Brand- och släckvattenplanens åtgärder och införlivning
av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker
årligen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1

Brand- och släckvattenplan – en del i Gotlands
strategiska VA-planering

Arbetet med brand- och släckvatten på Gotland påverkas av nationell lagstiftning men också på hur det tekniska försörjningssystemet för dricksvatten är uppbyggt
och hur mycket vatten det finns att tillgå på olika platser.
Organisatoriskt ligger ansvaret för brandbekämpning
hos Räddningstjänsten som är en del i Region Gotland.
Flera enheter inom regionen berörs för att Räddningstjänstens ansvar ska kunna fullföljas. I Vattenskyddsplan
för Region Gotland framgår vilka delar av den allmänna
VA anläggningen där tillgång på vatten är en begränsande faktor vilket även påverkar förutsättningarna för
Räddningstjänstens arbete.
I Brand- och släckvattenplanen visas vad som behöver
åtgärdas i regionens arbete för att tydligare lyfta fram
behovet av brandvatten från den allmänna VA-anläggningen och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika
delar i regionens organisation. Planen beaktar också vilka
åtgärder som behöver utföras inom Räddningstjänsten

för att säkerställa att det vatten som avrinner från brandplatser inte förorenar omgivningen, bland annat till känsliga recipienter och till vatten som används för dricksvattenförsörjning. Kopplingen mellan de åtgärder som
föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
Inledningsvis beskriver planen grundläggande förutsättningar som ges av nationell lagstiftning samt hur arbetet
med brand- och släckvatten sker på Gotland idag.
Brand- och släckvattenplanen utgör en av sammanlagt
sju delplaner som arbetas fram i Region Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i
arbetet visas i figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Dagvattenplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.
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2 Region Gotlands
ansvar för brand- och
släckvatten
Ansvaret för förebyggande arbete för att motverka bränder, möjliggörande och utförande av släckningsarbete
och det arbete som sker efter en brand har bekämpats ligger på flera olika aktörer, både inom och utanför Region
Gotlands organisation. Här redovisas de huvudsakliga
ansvarsförhållanden som påverkar förutsättningar att
tillgodose behovet av brandvatten från den allmänna
VA-anläggningen och vilka åtgärder som behöver utföras för att det släckvatten som avrinner från brandplatser
inte förorenar det vatten som används för dricksvattenförsörjning.

2.1 Grund i nationell lagstiftning
Ansvaret brand- och släckvattenhantering berörs av
ett antal olika lagar som har beslutats med olika syften.
Nedan visas utdrag från den lagstiftning som har störst
betydelse i bakgrunden till de åtgärder som föreslås i
denna Brand- och släckvattenplan för Region Gotland.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor hanterar det förebyggande brandskyddsarbetet vars ansvar ligger dels på
den enskilda men också på Räddningstjänsten.
Tillhandhållande av vatten för brandbekämpning faller inom Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (se
utklipp nästa sida).
Lag om allmänna vattentjänster anger inte ett juridiskt
ansvar eller skyldighet för VA-huvudmannen att leverera
vatten för brandbekämpning inom verksamhetsområde
för allmän VA-försörjning. Ingen skyldighet finns heller
för VA-huvudmannen att tillhandahålla vatten för brandbekämpning utanför det allmänna verksamhetsområdet
för allmän VA-försörjning.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap 2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad
eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand.
…
3 kap 1§ För att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö skall kommunen se till att åtgärder
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för
att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

1§ Bestämmelser i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det
behövs med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljö.
2§ I denna lag avses med
vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning,
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning,
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse,
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats
och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag,
enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän
va-anläggning,
verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning,
huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande,
va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän va-anläggning men som har ordnats för
en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning,
förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation,
allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats eller, om marken inte
omfattas av detaljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,
anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-anläggning, och
brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra
kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917).
…
§6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va anläggning.
…
§10 … När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna
intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses. De andra allmänna intressen som ovan paragraf syftar till är, enligt propositionens förklaring (Proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster), i huvudsak räddningstjänstens intressen.
…
§24 En fastighetsägare skall betala avgifter för allmän VA-anläggning, om fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde samt med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
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2.2 Beslut och praxis inom Region Gotland
Räddningstjänsten är en del av Region Gotland och tillhör två olika nämnder: Tekniska nämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Handlingsprogram för skydd mot
olyckor1, som beslutades av regionen 2013 anger regionens krav och fördelning av ansvar. Detta handlingsprogram gällde dock bara 2014-01-01 – 2015-12-31, men
inget nytt dokument har arbetats fram efter det. Handlingsprogrammet anger att Tekniska nämnden har följande ansvar. Vilken enhet inom Tekniska förvaltningen
som har detta ansvar är oklart.
• anlägga och underhålla anordningar för försörjning
av vatten för räddningstjänsten
• jourhålla kartdatabas för brandposter, område för
alternativsystem och branddammar ansvara för
säkerheten i och omkring av kommunen 		
ägda branddammar, uppställningsplatser för 		
pumpar samt andra anordningar för brandvat-		
tenförsörjning
• genomföra årlig kontroll och tömning av alla 		
brandposter
• ansvara för att brandposter och vattentag är 		
tydligt utmärkta
• se till att räddningstjänsten underrättas om 		
planerade och akuta förändringar på brandpost
nätet och övrig brandvattenförsörjning
I jämförelse med lagstiftningen finns vissa otydligheter i
de ansvarsförhållanden som beslutats i Region Gotlands
Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Det formella
ansvaret som åligger Räddningstjänsten är bredare än
vad som anges i handlingsprogrammet, vilket innebär att
en del av det ansvar som idag tas av andra delar i den Tekniska förvaltningen istället ligger hos Räddningstjänsten.
En översyn av ansvar och ekonomisk uppdelning av kostnaderna bör ses över i samband med uppdatering av ett
nytt Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Ett arbetssätt där en aktör utan formellt ansvar tillhandahåller tjänster till den aktör som har det formella ansvaret
ställer det krav på tydligt ansvarsfördelning, fungerande
rutiner och ekonomisk fördelning av kostnader. På Gotland förser VA-huvudmannen, som också är en del av
Tekniska nämnden, Räddningstjänsten med brandvatten genom brandposter på vattenledningsnätet inom
verksamhetsområde för allmän dricksvattenförsörjning.
Det är en vanlig lösning för att Räddningstjänsten ska få
tillgång till släckvatten men är, såsom det fungerar idag,
inte helt förenligt med lagstiftningen.
1

Handlingsprogram för skydd mot olyckor – OPERATIVA INSATSER
enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fastställt av Regionfullmäktige 2013-12-16 (RF § 171)
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Regionens Handlingsprogram för skydd mot olyckor
anger dimensioneringskrav för brandposter på ledningsnätet inom verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning. Dock anges inte vilken aktör som ska finansiera
den dimensionering av ledningsnätet som syftar till att
tillgodose behoven för brandbekämpning.
• Vid normal bebyggelse såsom bostadsområden
lägre än fyra våningar och liknande ska brand		
posterna ge lägst 10 liter/sekund. Vid övrig bebyggelse ska brandposterna ge lägst 20 liter/		
sekund.
• Inom industriområden ska flödet vara lägst 20 		
liter/sekund om inte hög eller extremt hög 		
brandbelastning förekommer, vilket kan kräva 		
brandposter med ett lägsta flöde av mer än 40 		
liter/sekund. Oljedepån i Visby hamn är ett 		
exempel där extremt hög brandbelastning 		
förekommer. Brandpostsystemet ska vara utfört
enligt Svenskt vattens anvisningar. Inom övriga
områden med koncentrerad bebyggelse kan 		
alternativsystem accepteras. Exempel på 		
alternativsystem är räddningstjänstens tankbil 		
tillsammans med tappställen som brandpost 		
med flöde av lägst 10 liter/sekund, branddamm
eller annat vattentag med minst 30 m3 söt-		
vatten inom 1 000 meter, alternativt brandpost
med flöde av lägst 15 liter/sekund inom 3 000 		
meter. Särskilda bedömningar kan göras i sam		
råd med räddningstjänsten i enskilda fall.
För de anläggningar som kräver sprinkler ska verksamhetsutövaren stå för kostnaden. Om tillräcklig kapacitet
inte finns i på VA-huvudmannens vattenledningsnät
krävs att verksamheten anlägger en bassäng eller tryckhöjare för att klara sprinklerförsörjningen. VA skriver idag
avtal för detta med samtliga fastighetsägare som har
sprinklers installerade.

3

Förebyggande arbete

Flera olika aktörer är inblandade i det förebyggande
arbete som sker för att minska sannolikheten att brand
uppkommer. Ju färre bränder som sker, desto mindre
vatten används i släckningsarbetet. Den totala påverkan
på omgivningen, till exempel känsliga recipienter och
vattentäkter på Gotland blir också mindre ju färre, och
mindre allvarliga bränder, som inträffar.
Förebyggande arbete tillsammans med fastighetsägare,
verksamhetsutövare och myndigheter är en viktig del i
Räddningstjänstens ansvar. Genom att vara medveten
om vilka risker som finns i verksamheten kan dessa arbetas bort eller begränsas och därigenom motverka att
brand uppkommer. I det förebyggande arbetet skapas

också planering och rutiner som ger förutsättningar för
ett effektivt släckningsarbete vid en eventuell brand.
Ett sätt att arbeta förebyggande är att upprätta specifika
släckvattenplaner för verksamheter/fastigheter där det
tydliggörs vad som kan minska sannolikheten både för
brand och risker för omgivningen kopplat till släckning
av brand. Upprättande av släckvattenplaner är ett ansvar
för fastighetsägare och verksamhetsutövare. Följande
punktlista är exempel på uppgifter som bör ingå i en
sådan plan:
1. Vilka kemikalier finns i verksamheten och 		
behöver säkras? Hur ska detta ske?
2. Bedömning om släckvattnet kan vara förorenat
och på vilket sätt.
3. Bedömning av hur mycket släckvatten som 		
behövs vid olika olycksscenarier.
4. Bedömning om vart släckvattnet rinner 		
inomhus respektive utomhus.
5. Uppgifter om var avlopp och brunnar finns, 		
markeras lämpligen på karta och vid behov 		
även med tydlig markering på marken.
6. Uppgift om var utloppet för dagvattnet är i 		
recipienten, markeras lämpligen på karta.
7. Vilken släckvattenstrategi som ska användas, 		
exempelvis: inte släcka alls, samla upp 			
släckvatten till någon form av behållare eller 		

med slamsugningsbil, släcka som vanligt men 		
försöka rena släckvatten.
8. Vilka skyddsåtgärder som kan vidtas, 			
exempelvis invallning.
9. Eventuella rutiner för övning.
En släckvattenplan är aldrig en garanti för att brandbekämpningen sker enligt plan, då möjligheterna för Räddningstjänsten att följa den kan variera beroende på förutsättningar vid brandtillfället.
Större verksamhetsutövare kan behöva upprätta beredskapsplaner, såsom släckvattenplan, som syftar till att
tydliggöra och planera för var vatten för brandbekämpning ska hämtas och hur släckvattnet ska hanteras för
att inte riskera att påverka grundvatten, recipienter och
avloppsreningsverk. Räddningstjänsten fungerar rådgivande i arbetet med att ta fram beredskapsplaner.

4 Tillgång till vatten för
Räddningstjänsten
Vatten är det släckmedium som huvudsakligen används
på Gotland för att bekämpa bränder. Skum används
främst vid vätskebränder och eventuellt vid bilolyckor
men undviks om möjligt. Var Räddningstjänsten hämtar
det vatten som används för brandbekämpning skiljer sig
beroende var på Gotland branden inträffar, vilken typ av
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brand det är och var tillräckligt mycket vatten finns tillgängligt.

framgå i beslutat kartsystemet (Solen/Geosecma). Vem
som ansvarar för drift och underhåll måste tydliggöras.

I regionens kartsystem (Solen/Geosecma) ska det finnas
information om brandposter, branddammar och bevattningsdammar tillgängligt. Beslut saknas om vilken av
kartsystemen som ska användas, och behöver beslutas.
Idag är denna information inte helt uppdaterad. Informationen visar främst lokalisering av anläggningar och inte
hur mycket vatten som finns att tillgå och vilket vattentryck som finns. I nuvarande kartsystem finns inte funktioner för momentana uppgifter om kapacitet då den
varierar över tid beroende på vattenproduktion och övrig
vattenförbrukning.

Om Räddningstjänsten behöver så mycket vatten att
vattenreservoarerna på regionens dricksvattenledningsnät riskerar att tömmas måste beredskapspersonal på
VA-enheten informeras. Vid sådana tillfällen kan man i
vissa områden manuellt koppla om distributionen av
vatten i ledningsnätet för att kunna levererar mer vatten
till den del där vattnet annars riskerar att inte nå konsumenterna. Trycklösa ledningar till följd av tömning
av reservoarerna kan också leda till att VA måste gå ut
med kokrekommendationer. Rutiner för detta behöver
utvecklas vilket också inkluderar kommunikation mellan
VA-enhetens beredskapspersonal och Räddningstjänsten, vilket är avgörande för att säkerställa tillgång på vatten vid brandbekämpning inom verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning och för att säkerställa kvalitén på
levererat dricksvatten.

4.1 Inom verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning
I tidigare framtaget Handlingsprogram för skydd mot
olyckor2 anges hur släckvatten-försörjningen på Gotland
ska ske:
• Brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter
mellan brandposterna ska finnas i Visby tätort samt i
Västerhejde, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Havdhem och Burgsvik.
För Visby och närområdet har en pump köpts in för att
pumpa havsvatten för brandbekämpning. Detta är dock
för släckningsarbete med ett längre tidsperspektiv.
För att kunna optimera brandvattenförsörjningen finns
brandposter på dricksvattenledningsnätet som är prioriterade för underhåll och funktion. Vilka dessa är ska
2

Handlingsprogram för skydd mot olyckor – OPERATIVA INSATSER
enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fastställt av Regionfullmäktige 2013-12-16 (RF § 171)
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Vid framtida arbete med förnyelse, och utbyggnad av
dricksvattenledningsnätet bör planeringen inkludera
brandposter vid tryckstegringsstationer för att öka
spridningen av brandposter på ön. Ansvaret och finansieringen av dessa måste dock tydliggöras.

4.2 Utanför verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning
Brandvattenförsörjning utanför verksamhetsområde
för allmän VA-försörjning sker med Räddningstjänstens
tankbilar, fyllda med vatten från brandposter, och eventuella tillgängliga dammar. Räddningstjänsten har idag
inte information om alla platser, utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, där det är möjligt och
lämpligt att hämta vatten för påfyllnad av tankbilar.

De platser där Räddningstjänsten kan hämta vatten
bör kartläggas och sammanställas i beslutat kartsystem
(Solen/Geosecma). Kartläggningen bör även inkludera
dammar och stora vattentäkter som används i jordbruket
och grundvattentäkter som tidigare använts för allmän
dricksvattenförsörjning. Även de vattenkiosker som sommartid finns utplacerade på Gotland3 bör också kommuniceras till Räddningstjänsten.

4.3 VA-föreningar
Det finns områden på Gotland där vattenförsörjningen
sköts av VA-föreningar eller samfälligheter som är
anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen via
avtal och som därför inte ingår i verksamhetsområdet för
allmän VA-försörjning. I dessa områden finns inga brandposter. Brandbekämpning här sker på samma sätt som
utanför verksamhetsområdet. Vid nya avtalsanslutningar
ser VA-huvudmannen över villkoren för anslutningen så
att brandposter inkluderas i ledningsnätet även i dessa
områden.

5 Brandvattenförsörjning
under höjd beredskap
Med höjd beredskap kan behov av fler vattenkällor för
brandvattenförsörjning behövas, framförallt i form av
branddammar. Branddammar finns i dagsläget runt om
på Gotland. En översyn av alla branddammar genomfördes i början 2000-talet. Alla branddammar som var
gjutna och täckta behölls övriga lades igen. Sammanlagt
blev det kvar 133 st branddammar runt om på Gotland.
Vattenmängden i branddammarna var mellan 25-100
kbm, runt 30-40 kbm är vanligast. I samband med översynen lades branddammarna in i Rikets Nät och överfördes digitalt.
Krigsbranddammar som innehåller en större mängd vatten finns framför allt i närområdet kring Visby tätort. I
dagsläget finns 11 st krigsbranddammar runt om Visby
tätort med en snitt volym på 400 kbm. Ansvaret för skötsel och underhåll ligger på tekniska förvaltningen.

6

Privata aktörer

Två verksamhetsutövare på ön har egen säkerhetsorganisation/ räddningsstyrka/ flygplatsräddningstjänst (LSO
2003:778 2 Kap 4§) för att göra en första insats innan den
kommunala räddningstjänsten anländer. Ingen av verksamheterna genomför egna uppdrag utan det sker alltid i samarbete med den kommunala räddningstjänsten
3

I dagsläget på tre platser men fler planeras.

och där finns alltid en räddningsledare från kommunen.
Räddningstjänsten ska ha en tät kommunikation med
dessa i syfte att skapa eventuella samordningsvinster. Risken att brandbekämpning i dessa verksamheter påverkar
känsliga recipienter och enskilda eller allmänna vattentäkter bör beaktas i Länsstyrelsens tillsynsarbete liksom i
VA-huvudmannens dialog med Swedavia och Cementa.
I samband med att försvarsmakten åter lokaliserar sig
på Gotland kommer även resurser byggas upp för att
bekämpa framför allt markbränder på Tofta skjutfält.
Behovet av vatten samt användande av tillsatser i vattnet
och omhändertagande av släckvatten ska kommuniceras
till Försvarsmakten med täta avstämningar.

7 Omhändertagande av
släckvatten och skum
Vatten är det släckmedium som huvudsakligen används
på Gotland för att bekämpa bränder. Släckvattnet infiltrerar i marken och till grundvattnet, om det inte rinner
mot närmsta dike eller leds till det allmänna spillvattennätet. I vissa fall samlas släckvattnet upp och pumpas
upp i tankbilar. Hur släckvattnet ska hanteras beslutas
av Räddningsledaren på plats. Beslutet beror på vad som
brinner och vad som kan påverkas i omgivningen. Hur
hanteringen av släckvatten från specifika verksamheter
föreslås ske kan framgå i en släckvattenplan men i kritiskt
läge är det Räddningsledaren på plats som tar beslutet.
En släckvattenplan som är kommunicerad och framtagen
i samarbete med Räddningstjänsten kan dock förenkla
beslutet och det praktiska arbetet.
Områden med specifikt skyddsbehov bör sammanställas och tillgängliggöras för Räddningstjänsten. Detta
omfattar t.ex. vattentäkter som Räddningstjänsten idag
inte har information om, om de inte har ett fastställt vattenskyddsområde. En rutin bör finnas för Räddningsledarens beslut om släckvattenhantering med hänsyn till
risken att vattentäkter påverkas.
Brandbekämpning vid t.ex. bilolyckor eller vid vätskebränder sker normalt med skum. Uppsamling av skummet sker sällan. Vid t.ex. Visbys oljedepå finns dock invallning som möjliggör uppsamling om det bedöms motiverat. För verksamheter där brandbekämpning sker med
skum bör en beredskapsplan upprättas för att möjliggöra
omhändertagande av skummet och motverka påverkan
på omgivningen, bland annat känsliga recipienter och
vattentäkter.
När det akuta skedet är tar miljö- och hälsa övertar ansvaret för en olycksplats i rollen som tillsynsmyndighet.

Region Gotland BRAND- OCH SLÄCKVATTENPLAN 2018-05-31 | 11

8

Sanering efter brand

Efter brand sker sanering av fastigheten med omhändertagande av avfall, aska och förorenade rester. Försäkringsbolag och verksamhetsutövare är ansvarig för detta
och ska säkerställa att materialet omhändertas av godkänd avfallsmottagare.
Vilken hänsyn som tas idag till omkringliggande känsliga
recipienter, inklusive grundvatten, är oklart. Det bedöms
som mycket osäkert att Försäkringsbolag och verksamhetsutövare har kunskap om de känsliga områden som
kan finnas i närheten av platsen där brand skett.

9 Åtgärder för brand- och
släckvatten i linje med 		
strategierna
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030 och de strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För att
Brand- och släckvattenhanteringen på Gotland ska ske
i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att
visionen uppnås behöver åtgärder utföras.
Här i Brand- och släckvattenplan för Region Gotland
presenteras en sammanställning av de åtgärder som har

beröring med utformningen av den allmänna VA-anläggningen och åtgärder som bidrar till att säkerställa att
det vatten som avrinner från brandplatser inte förorenar
omgivningen, bland annat känsliga recipienter och det
vatten som används för dricksvattenförsörjning. Åtgärderna visas i en sammanställning med föreslagen tidplan
för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och
följer en rullande planering där precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12
år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in
i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 2.

Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020
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Åtgärd C
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2022-2025

2026-2030
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Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F
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År 3

Åtgärd E
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2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
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En övergripande beskrivning av hur Brand- och släckvattenplanens åtgärder bedöms bidra till en utveckling av
VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 följer tabell 1 för respektive
strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga.

9.1 Uppskattad kostnad och resursbehov
Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Brand- och släckvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod. Löpande kostnader anges per år. I tabellen

visas också en uppskattning av antal tjänster som behövs
inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av dessa tjänster redan idag medan
vissa tjänster behöver tillkomma.
I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Brand- och släckvattenplanens åtgärder bidrar till
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Åtgärderna i Brand- och släckvattenplanen har ingen direkt beröring
med Strategi 1. Däremot är det viktigt att Räddningstjänsten säkerställer att det finns tillräckliga förutsättningar att släcka bränder även
i områden med enskild VA-försörjning. Detta ordnas idag genom
påfyllning av tankbilar vid brandposter eller från dammar.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

Med kunskap om var det finns vattentäkter eller andra anläggningar
som behöver skyddas för dricksvattenförsörjningen kan Räddningstjänsten ta hänsyn till detta vid beslut som fattas i samband med
brandbekämpning. Brandposter utformas så att obehöriga inte har
tillträde till dem vilket minskar risken för förorening av dricksvattnet.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Avrinningen av släckvatten når ofta dagvattnet varför åtgärder som
säkerställer en god dagvattenhantering även minskar risken för att
släckvatten ska påverka recipienterna negativt. Räddningstjänsten
har idag rutiner för hur släckvatten ska samlas in och hur sanering ska
ske av ett brandområde efter avslutad insats från Räddningstjänsten.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Rutiner som säkerställer dialog mellan Räddningstjänsten och VA-huvudmannen minskar risken att släckningsarbete orsakar tömning av
dricksvattenreservoarerna. I områden med knapp tillgång på dricksvatten kan vattenresurserna snabbt påverkas negativt om överuttag
sker, särskilt sommartid då behovet av dricksvatten generellt är högre.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Flera av åtgärderna syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och
rutiner så att arbetet kan effektiviseras och misstag undvikas. Det
handlar också om att utgifter för brand- och släckvatten ska hanteras
av rätt del i Region Gotlands organisation.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Dialog med aktörer som har en egen beredskap för brandbekämpning är nödvändigt för att tillräcklig hänsyn ska kunna tas till vattenresurser och recipienter som riskerar att påverkas vid brand. Även i det
saneringsarbete som sker efter avslutat släckningsarbete är dialogen
viktig för att undvika negativ påverkan på VA-försörjningen.
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Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Brand- och släckvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på
respektive tidsperiod.

Brand- och släckvattenplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029

770

3170

0

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år

Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)
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Löpande

125

1

4

0

0

0,2
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Brand- och släckvattenplan: Åtgärder

BSP

1

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för utförande och finansiering av drift och underhåll av anordningar för försörjning av vatten för Räddningstjänsten. Utförandet sker lämpligen av personal från
VA-enheten, med den kunskap som behövs om ledningsnätet och andra anläggningar. Dock har
VA-enheten inget juridiskt ansvar för detta arbete och får enligt lagstiftningen inte låta kostnaderna
belasta VA-kollektivet.

BSP

2

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för installation av nya brandposter vid exploatering och utbyggnad av det allmänna VA-nätet. Exploatören ska finansiera installation och kostnad för brandposter
men installation och inmätning ska göras av VA-enheten.

BSP

3

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning och rutin för hantering av avtalsanslutningar och brandposter på
enskilda nät.

BSP

4

Ta fram rutiner för kommunikation mellan Räddningstjänsten och VA-huvudmannen, inkluderande
olika scenarier och beredskapssituationer.

BSP

5

Plugga bandposter så att endast VA-huvudmannen och Räddningstjänsten har tillgång. Vattenkiosker
tillgängliggör större volymer vatten till enskilda, t ex i samband med evenemang.

BSP

6

Fatta beslut om vilket kartsystem som ska användas för kommunikation och information. Solen eller
Geosecma.

BSP

7

Uppdatera regionens kartsystem (Solen/Geosecma) med information om brandposter, branddammar
och bevattningsdammar.

BSP

8

Säkerställ och upprätta rutin för dialog med Swedavia, Cementa och Försvarsmakten, samt respektive
tillsynsmyndighet, gällande brandbekämpningens risker för känsliga recipienter och enskilda eller
allmänna vattentäkter.

BSP

9

Sammanställ områden med specifikt skyddsbehov och tillgängliggör i valt kartsystem. Räddningstjänsten behöver ha informationen om var specifika skyddsbehov finns, t.ex. allmänna täkter som inte
skyddas av vattenskyddsområde.
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Tidplan
2018-2020
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2030-

Löpande
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1 En handbok som stöd i det löpande
dagvattenarbetet
Handboken ska användas i det dagliga arbetet både som
checklista och stöd för alla typer av frågor som berör dagvatten. Delar av handboken är även lämpliga att sprida
till andra aktörer som berörs av dagvattenfrågan såsom
exploatörer, verksamhetsutövare och fastighetsägare.
För att säkerställa och möjliggöra användningen av
handboken i det dagliga arbetet inom regionen måste
information om handboken spridas och förankras internt.
Cheferna på Beredning- och projektering, VA-underhåll,
Vatten och avfall, Miljö- och hälsoskydd, Plan, Mark och
Stadsmiljö, Bygg och Projektavdelningen är ansvariga för
att informationen i handboken kommer medarbetarna
till känna. Enhetschefen på Vatten och avfall ansvarar för
att sammankalla dagvattengruppen och för att handboken uppdateras på årlig basis.

1.1

Dagvattenhandbokens syfte

Syftet med dagvattenhandboken är att fungera som
verktyg i tjänstemännens dagliga arbete. Genom att
implementera det arbetssätt som presenteras i handboken kommer regionen arbeta mot mål och strategier som
definierats i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 antagen av Regionfullmäktige 2018-12-18.

1.2

Hur handboken tagits fram

Handboken har utvecklats av en projektgrupp med
representanter från regionens enheter för Beredning
och projektering, VA- underhåll, Vatten och avfall, Plan,
Bygg, Mark och stadsmiljö och Miljö- och hälsoskydd.
Sweco har haft rollen som projektledare i framtagandet
av handboken. Projektgruppen har genomfört ett antal
arbetsmöten. Resultatet från dessa har konkretiserats
i föreliggande handbok. Den tidigare dagvattenpolicy
som finns framarbetad av Regionens tjänstemän har
använts som underlag för arbetet men ersätts nu med ny
Dagvattenplan och föreliggande handbok.

1.3

Användning av dagvattenhandboken

Handboken för dagvatten är utformad för att vara ett
verktyg för tjänstemännen inom Region Gotland. Den
ska användas löpande i det dagliga arbetet som berör
dagvattenfrågor. Handboken är ett levande dokument
som ska hållas uppdaterad allt eftersom dagvattenarbetet utvecklas. En dagvattengrupp ska utses på regionen i
syfte att ta ett övergripande helhetsgrepp på dagvattenfrågor och uppdatera handboken.
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I dagvattenhandboken tydliggörs när dagvattenfrågan
ska hanteras och vilken enhet som ansvarar för att det
görs. Här tillhandahålls vägledning avseende krav på
rening och fördröjning av dagvatten. Hur olika sakfrågor
hanteras beror på faktorer som huruvida det rör sig om
befintlig eller ny bebyggelse. Tillvägagångssättet beror
även på huruvida det aktuella området är detaljplanelagt och/eller ligger inom ett verksamhetsområde för
dagvatten. Handboken ska även vara ett hjälpmedel för
kunskapsspridning och för att presentera goda praktiska exempel. Sist i dokumentet finns en ordlista med
begrepp som används i handboken.

1.4
Ansvar och ekonomi i
dagvattenhandboken
Att ha en tydlig fördelning av ansvarsfördelning och ekonomi är ett sätt att säkerställa att dagvattenfrågan adresseras i rätt skede. På så vis undviker man problem som
kan uppkomma i senare skeden vilket ofta innebär dyra
och tidskrävande åtgärder. Avsikten med handboken
är att genom en tydlig ekonomi och ansvarsfördelning
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering
av dagvatten på Gotland. På så sätt ska handboken säkerställa att dagvattenhanteringen i regionen går i linje med
de antagna politiska strategierna i VA-strategin.
Den enhet som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenhandboken har inte nödvändigtvis kompetensen för att
utreda eller besvara frågan. I sådana fall ska den ansvariga enheten söka kompetens från andra enheter eller ta
hjälp av en sakkunnig konsult.
Den enhet som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenhandboken har inte nödvändigtvis det ekonomiska
ansvaret för utredningen eller utförandet. Det ekonomiska ansvaret redovisas i Kapitel 3.2.

6 | Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30

1.5

Påverkande lagstiftning

Lagstiftningen kring dagvattenhantering är relativt osäker då det inte finns någon lag som är speciellt anpassad
för att hantera frågan. I svensk lagstiftning finns huvudsakligen tre lagar som påverkar dagvattenhanteringen:
• Plan och Bygglagen (2010:900), PBL: Planeringslagstiftning, reglerar plan- och bygglovsprocessen.
• Miljöbalken (1998:808), MB: Skyddslagstiftning, tillsynsprocessen, reglerar rening mm.
• Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV:
Reglerar huvudmannaskapet, taxefrågor, avledande
av avloppsvatten/dagvatten, användande av allmän
va-anläggning mm.
Dagvattenhantering påverkas även av Vattendirektivet.
Den 22 december 2000 trädde EG:s Ramdirektiv för vatten i kraft. Syftet med direktivet är att göra arbetet med
att skydda Europas vatten mer entydigt och kraftfullt. Det
har medfört att det nu finns rättsligt bindande miljökvalitetsnormer för vatten. Vattendirektivet har införlivats i
svensk lagstiftning i huvudsak genom ändringar i 5 kapitlet miljöbalken om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt genom införande av förordning (2004:660)
om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
Vattendirektivets övergripande mål är:
• Att skapa god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten av god
kvalitet och kvantitet.
• Att uppnå detta mål genom en process som ska
genomsyras av deltagande, lokalt engagemang och
samarbete från medborgare och organisationer.
• Att främja en mer effektiv nationell och lokal vattenanvändning genom att utforma och genomföra ett
system för prissättning på vattnet.
• Att lindra effekter av översvämning och torka.
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2 Definition av en hållbar dagvattenhantering
I vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
antagen av Regionfullmäktige 2018-12-18 klargörs att
man vill uppnå en dagvattenhantering som är förenlig
med ett långsiktigt hållbart samhälle. Med hållbar dagvattenhantering avses en dagvattenhantering där kvantitet, kvalitet och gestaltning beaktas samtidigt som de
föreslagna lösningarna ska vara ekonomiskt- och miljömässigt motiverade, se Figur 1.
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering ska man
sträva efter att efterlikna naturens sätt att hantera nederbörd. Utformningen av dagvattensystemet ska hantera
regnet från att regndroppen träffar markytan tills den når
recipienten. Därav ska systemet utgöras av flera delar vars
funktion kan variera mellan t.ex. infiltration, filtrering,
fastläggning, sedimentation, fördröjning, trög avledning
och stor flödeskapacitet vid extremsituationer. Traditionell dagvattenhantering där dagvatten leds direkt ner i
ledningar kan inte fylla samtliga av dessa funktioner. Därför ska man inom regionen i första hand anlägga öppna
och gröna dagvattenlösningar, se Figur 2.

För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering krävs
ett helhetstänk när det gäller avledning av dagvatten
samt höjdsättning av områden och bebyggelse. Dagvatten ska hanteras lokalt, fördröjas nära källan, avledas
i öppna och tröga system och vid behov hanteras ytterligare innan det når recipienten. Höjdsättningen ska utformas så dagvatten kan avrinna ytligt vid extrema skyfall
då dagvattensystemen går fulla. För att säkerställa att
bebyggelse inte skadas vid skyfall krävs en genomtänkt
höjdsättning där dagvatten kan avledas via lågstråk och
där inga instängda områden (från vilka dagvatten inte
kan avledas ytligt med självfall) bebyggs. Ett system med
öppna dagvattenlösningar presenteras i Figur 2.
Implementering av hållbara dagvattenlösningar och
genomtänkt höjdsättning ger minskad flödes- och föroreningsbelastning på nedströms system och recipienter. Därav minskar risken för översvämningar och sänkt
grundvattennivå.

Ekonomiskt och miljömässigt
motiverat

Kvantitet

Kvalitet

Gestaltning

Figur 1. Parametrar att beakta för att uppnå hållbar dagvattenhantering.
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Figur 2. Illustration som visar olika kategorier av öppna dagvattenlösningar längs dagvattnets väg från källan till recipienten. Som grundläggande princip ska vattnet återföras till det naturliga kretsloppet så tidigt som möjligt.
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Teknikförvaltningen
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3

Ansvar och ekonomi

3.1

Organisationsschema

I Figur 3 tydliggörs Teknikförvaltningens organisationsschema. VA-avdelningen, Hamnavdelningen samt Vatten- och avfallsenheten är de tre avdelningar/enheter
som ej är skattefinansierade.

3.2

Ekonomi

VA-avdelningens arbete och ekonomi regleras genom
lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Det innebär att
kostnader som VA kollektivet har ska finansieras av intäkter genom främst VA-avgifter. VA-kollektivets ekonomiska ansvar för dagvattenhanteringen gäller inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten eller genom
avtal med kunder.
Dagvattenhanteringen är direkt kopplad till befintliga
ledningsnät och reningsverk. Därav är det väsentligt att
dagvattenåtgärder planeras och i största mån projekteras
av VA-avdelningen. Det möjliggör ett nödvändigt helhetsgrepp i de områden där dagvatten måste hanteras.
VA-avdelningen kommer att förstärka upp Beredningsoch projekteringsenheten med tjänster för att stötta i
arbetet med utredning och projektering av dagvattenhanteringen. De delar som inte bör bekostas av VA-kollektivet kommer att internfaktureras (i form av kostnad
för antalet nedlagda timmar) till respektive enhet.

utredning, hydraulik, kapacitetsberäkningar), projektering av dagvattenanläggningen och upphandling.

3.3

Ansvarsfördelning

På nästa sida presenteras olika enheter och andra funktioner i regionen som ansvarar för att dagvattenfrågan
adresseras i olika skeden. Tabellen anger i grova drag
vem som ska säkerställa att frågan hanteras. Den enhet
som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenhandboken
har inte nödvändigtvis kompetensen för att utreda eller
besvara frågan. I sådana fall ska den ansvariga enheten
söka kompetens från andra enheter eller ta hjälp av en
sakkunnig konsult. Handboken är ett stöd i hur ansvaret ska fullföljas. Bland annat kompletteras tabellen av
ett antal checklistor i kapitel 5 som ger en mer detaljerad handledning i det dagliga arbetet. I kapitel 6 finns
ett antal förklarande tabeller och figurer som visar gränsdragningar mellan olika aktörers ansvar när det gäller
nederbörd med olika återkomsttid.

Beredning och projektering står för projektering- och
genomförandekostnader för dagvattenanläggningars
funktion inom verksamhetsområde för dagvatten. De
står även för försäkrings- och ersättningsfrågor i samband med översvämningar.
Mark och stadsmiljö står för projektering- och genomförandekostnader för dagvattenanläggningars grönstruktur på allmän platsmark. De står även för hela kostnaden
för anläggningar som enbart avvattnar vägområden
samt för kostnader avseende gestaltning av gator och
grönytor på allmän platsmark.
Regionen ska tydliggöra fördelningen av kostnader för
dagvattenanläggningars drift och underhåll. Tills det är
klarlagt får de ekonomiska fördelningen avseende dagvattenanläggningars drift och underhåll beslutas från fall
till fall.
Exploatörer och byggherrar har det ekonomiska ansvaret
för framtagande av grundkarta, utredningar (dagvatten-

Foto av Region Gotland.
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Funktion/enhet Planprocessen

Projektering och bygglovshantering

Plan

Övergripande ansvar i planprocessen.

Övergripande ansvar för DP.

Initierar arbete och utredningar, fattar beslut och avsätter plats
som säkerställer att dagvatten hanteras i ÖP, PP/FÖP och DP.

Kontroll av mark och byggnadshöjder i planskedet för att
säkerställa säker avrinning vid skyfall.

Ansvar för samhällsplanering som skyddar byggnader mot
skadliga översvämningar vid skyfall med minst 100 års återkomsttid.
Bygg

Granskning och rådgivning med avseende på möjlighet till kontroll och efterlevnad enligt PBL.

Övergripande ansvar vid förhandsbesked samt vid mark- och
bygglov.
Kontrollera, informera och granska handlingar.

Vatten och avfall

VA-avdelningen

Mark och stadsmiljö

Enhetschefen ansvarar för att sammankalla dagvattengruppen
och för att handboken uppdateras på årlig basis.

Överenskommelse med Gata & Park om drift och underhåll av
planerade dagvattenanläggningar.

Bedömning om behov av kommunalt huvudmannaskap.

Söker vid behov tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Granskning och rådgivning med avseende på dagvattensystem,
funktion, dimensionerings- och fördröjningskrav.

Ansvarar för dimensionering av nya dagvattensystem avseende trycklinje upp till marknivå enligt P110.

Granskning och rådgivning med avseende på drift- och skötselfrågor.

Granskning och rådgivning gällande nybyggnadskarta och
dagvattenhantering inom VO-dagvatten.

Övergripande ansvar för exploaterings- och marköverlåtelseavtal.

Ansvar för anläggningar som enbart avvattnar vägområden.

Ansvar för säker dagvattenavledning längs gatan vid skyfall.

Ansvar för övriga anläggningar på allmän platsmark.

Granskning och rådgivning med avseende på höjdsättning,
grönytebehov, gestaltning, ekosystemtjänster samt drift och
underhåll.
Gata & Park

Miljö & hälsoskydd

Granskning och rådgivning avseende behov av dagvattenrening, recipientpåverkan, om lämpligt med/krav på infiltration samt risk för markföroreningar.

Regionstyrelse

Beställer och deltar vid ÖP för RS räkning.

förvaltningen

Hanterar DP som ska antas av RS.

Ställer krav på dagvattenrening.
Mottar anmälan om dagvattenanläggning enligt MB.
Granskning och rådgivning av dagvattenhantering med avseende på rening, recipient och infiltration

Ansvar för framtagande, uppföljning och revidering av Vattenplan samt övriga styrdokument som antas av RS
Räddningstjänsten

Remissinstans och granskare av planförslag.
Uppmärksammar risken av utsläpp till/via dagvattensystemet
vid olyckor och brand.

VA-huvudman

Exploatör/byggherre:

Projektavdelningen:

Dagvattengruppen

Upprättar underlag för tidigt samråd.

Upphandling av tjänster

Bostadsföretag

VA-huvudman:

Exploatör/byggherre:

Exploatör

Ansvarar för VA- planen.

Tar kontakt med VA för att diskutera dagvattenlösningar.

Byggherre

Tekniska nämnden är VA-huvudman. Delegation kan ges till
förvaltningschef som i sin tur vidaredelegerar till avdelningscheferna för VA-avdelningen eller Planerings- och utvecklingsavdelningen beroende på fråga. VA-taxan och beslut kring
taxefrågor ligger helt på delegation hos avdelningschefen för
VA-avdelningen.

Tar fram objektspecifik skötselplan.

Fastighetsförvaltning

Dagvattengruppen:
Håller Dagvattenhandboken uppdaterad.
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Teknisk beskrivning av dagvattenanläggningen.
Anmälan om dagvattenanläggning till tillsyns-myndigheten/
Miljö.
Presenterar dagvattenlösning vid tekniskt samråd.

Byggskede

Drift, underhåll och åtgärder
Erfarenhetsåterföring till planprocessen.
Ansvar för åtgärder i befintlig bebyggelse med översvämningsproblematik där det
huvudsakliga problemet är nederbörd som överstiger VA- huvudmannens ansvar.

Tillsyn enligt PBL.

Tillsyn enligt PBL.

Övergripenade ansvar vid byggskedet.
Kontrollera, informera och granska under byggnation.
Ansvar för åtgärder i befintlig bebyggelse med översvämningsproblematik där det
huvudsakliga problemet är nederbörd med återkomsttid som ligger inom VA- huvudmannens ansvar.
Genomförande av VA:s anläggningar på allmän platsmark, inkl.
relationsritningar.

Ändring av anläggningar i samråd med VA-drift och Mark och stadsmiljö.
Förvaltaransvar för funktion inkl. hydraulisk kapacitet och vattenkvalitet inom verksamhetsområde för dagvatten.

Genomförande av dagvattenanläggningars grönstruktur.
Ansvarar för att relationsritningar för grönstrukturen tas fram
och att objektet överlämnas till Gata & Park efter besiktning.

Mottar relationsritningar och övertar ansvar för grönstruktur
efter besiktning.

Övertar drift och underhåll av dagvattenanläggningars grönstruktur efter slutbesiktning.
Drift- och underhåll av regionens vägdiken, rännstensbrunnar, gatusopning m.m.

Tillsyn enligt MB.

Tillsyn enligt MB.
Åtgärda miljörelaterade problem i befintlig bebyggelse.

Exploatör/byggherre:

VA-huvudman:

Ansvarar för att dagvattenanläggningen utförs enligt DP, avtal,
bygglov etc.

VA-huvudman är tekniska nämnden.

Kontrollansvarig:
Kontrollerar att dagvattenanläggning byggs på korrekt sätt

Fastighetsägare/verksamhetsutövare:
Hanterar drift och underhåll samt egenkontroll av dagvattenanläggningen (enligt ev.
kontrollprogram).
Ansvar för dagvattnet inom den egna fastigheten och i dess omedelbara närhet
Väghållare:
Ansvar för dagvattenhanteringen inom vägområde (även från vägområde om utanför
VO-dagvatten).
Samfälligheter:
Ansvarar alltid inom sitt angivna geografiska område (även från sitt angivna geografiska område om utanför VO dagvatten).
Dagvattengruppen
Uppföljning av Dagvattenhandboken. Inventering av problemområden.
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4 Dagvattenhantering
i områden med befintlig
bebyggelse
För områden med befintlig översvämningsproblematik ansvarar VA-huvudmannen om huvudproblemet är
nederbörd som ligger inom VA-huvudmannens ansvar
(enligt P110). VA- huvudmannen i regionen är tekniska
nämnden. Om huvudproblemet utgörs av nederbörd
som överstiger VA-huvudmannens ansvar är det Plan
som ansvarar.

Arbetssättet som beskrivs i dagvattenhandboken är applicerbara även i befintlig bebyggelse. I Figur 4 beskrivs
i vilket skede dagvattenfrågan ska utredas för befintlig
bebyggelse. Oavsett vad som föranleder att frågan ska
utredas krävs ett regionövergripande samarbete.
Vem som initierar arbetet beror på vilket skede det är
och vad som är det huvudsakliga dagvattenproblemet.
Nybyggnation och större ombyggnation föregås normalt av en ansökan om bygglov. Det är då Bygg som
har ansvar för att frågan om dagvatten hanteras inom
bygglovsansökan. Vad som klassas som större ombyggnation får avgöras från fall till fall utifrån omfattningen
av ombyggnationen, situationen i det aktuella området
och potentialen att förbättra dagvattenförhållandena i
samband med ombyggnationen.

En historisk analys och inventering av vilka områden som
har haft problem med dagvatten är ett bra underlag. En
annan bra metod för att avgöra vilka befintliga områden
som bör prioriteras för en omställning till en mer hållbar
dagvattenhantering är skyfallsplanering. I skyfallsplaneringen kartläggs översvämningskänsliga områden och
lämpliga åtgärder utreds. Dagvattengruppen ansvarar
för att inventera befintliga områden med översvämningsproblematik.

Fastighetsägaren ansvarar för dagvattnet inom den
egna fastigheten och i dess omedelbara närhet. I de fall
naturmarksavrinning påverkar fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att hantera/avleda det. I verksamhetsområde för dagvatten ansvarar VA- huvudmannen
för dagvatten från de hårdgjorda ytorna från förbindelsepunkten.

Om det huvudsakliga problemet gäller nederbörd som
överstiger VA- huvudmannens ansvar enligt P110 kan
det inte åtgärdas enbart i dagvattensystemet. Då krävs
ett helhetstänk när det gäller avledning av dagvatten
samt höjdsättning av områden och bebyggelse. Arbetet
bör leda till en skyfallsplanering i vilken stråk för dagvattenavledning vid skyfall säkras.

Huvudsakligt problem: Nederbörd
som överstiger VA-huvudmannens
asnvar enligt P110

Huvudsakligt problem: Nederbörd
med återkomsttider som ligger inom
VA-huvudmannens ansvar enligt P110

Behov av kommunövergripande
samarbete som bör leda till skyfallsplanering

Inom verksamhetsområde för
dagvatten?

Ja

Nej

Utred och genomför lämplig åtgärd

Behöver dagvattenfrågan hanteras i ett
större sammanhang?

Ja

Nej

Inrätta verksamhetsområde för
dagvatten

Utred och genomför mindre åtgärd

Figur 4 Schematisk bild över hur dagvattenfrågan ska hanteras i områden med befintlig bebyggelse och verksamheter.
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Hur problem ska hanteras om de ligger inom VA-huvudmannens ansvar enligt P110 beror på om området är ett
VO-dagvatten eller inte.

4.1

Verksamhetsområde för dagvatten

Beslut om verksamhetsområde ska göras utifrån om det
föreligger behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i
ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa
eller miljö enligt 6§ vattentjänstlagen. Lagstiftningen är
otydligt men rättsfall har visat att fukt- och mögelskador
i hus som i sin tur kan leda till en ohälsosam boendemiljö,
ska kunna räknas som ett hälsoproblem i den bemärkelse
som 6§ avser.
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara
gälla för en viss vattentjänst eller vissa vattentjänster.
Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en
och samma VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.
Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för vattentjänster
inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger. VAhuvudmannen är enbart skyldig att ordna med de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Bestämmelser i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart
inom verksamhetsområdet. Är det ett §-6 område måste
huvudmannen se till att det finns ytor där dagvattnet kan
tas omhand. Genom att med detaljplan avsätta mark som
inte är tomtmark, kan kommunen genom en detaljplaneprocess säkra mark för dagvattenavledning eller dagvattenhantering.
Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA- huvudmannen eller fastighetsägaren. Om det inte är ett §6-område är det varje
fastighetsägares ansvar att ta hand om dagvattnet på
den egna fastigheten, eller i dess omedelbara närhet.
Grunden för att etablera ett verksamhetsområde över en
bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten. Regionen ska fastställa en allmän VA-anläggnings
verksamhetsområde och dess gränser. Regionens beslut
om vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet
är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser.
Beslutet behöver därför beredas på ett tydligt sätt i samråd mellan berörda enheter.

4.2
Åtgärder i områden med befintlig
bebyggelse och verksamheter
En åtgärd för förbättrad dagvattenhantering kan initieras då nybyggnation eller större ombyggnation utreds i
befintlig bebyggelse. En åtgärd kan även initieras för att
området redan har en känd dagvattenproblematik och
för att man vill undvika framtida skador och kostnader.

I befintliga områden analyseras förutsättningarna på plats
med avseende på vilka områden som kan behöva extra
skydd och vilka områden som kan anpassas och nyttjas
för rening och fördröjning av dagvatten. Möjligheter
att förbättra dagvattenhanteringen genom infiltration,
minskad belastning av föroreningar och minskade flöden till nedströms system ska tillvaratas. Vägar, GC-vägar,
busshållplatser, parkeringar och lekplatser är exempel på
platser som kan anpassas för att omhänderta dagvatten.
I vissa fall kan sådana lösningar vara avgörande för att
möjliggöra exploatering i områden där kapaciteten i ledningar nedströms är begränsad.
Den stora skillnaden vid exploatering och åtgärder i
befintlig bebyggelse jämfört med jungfrulig mark är att
bebyggelsens höjdsättning och höjdmässiga relation till
recipient och ledningar redan är fastställd. Ledningar i
befintlig bebyggelse är normalt dimensionerade efter
äldre funktionskrav och har därav en mer begränsad
kapacitet än när man bygger nytt. Man måste därför vara
extra noggrann när man utreder förutsättningarna för
dagvattenhanteringen med avseende på t.ex. marklutningar, instängda områden samt in- och utlopp.

4.3

Omvandlingsområden

Områden som tidigare dominerats av bebyggelse med
fritidshus, men som utvecklats mot en hög andel permanenta boenden brukar omnämnas omvandlingsområden. Förtätning i omvandlingsområden kan bero på
att byggrätten på de befintliga tomterna ökar, det sker
avstyckningar, tidigare grönområden exploateras samt
att fler permanentboende ofta innebär ökad andel hårdgjorda garageuppfarter och gångytor.
Typiskt för dessa områden är att de har befintliga enskilda
lösningar som inte klarar att leva upp till de krav som
ställs för ett modernt permanentboende. Förtätningen
kan då leda till behov av nytt uppsamlings- och avledningssystem för dagvatten.
En förtätning av omvandlingsområden kräver ofta, men
inte alltid, detaljplaneläggning. Oavsett DP eller ej ska
en dagvattenutredning göras för området. Det är §6 i
Vattentjänstlagen som styr regionens ansvar att ta hand
om dagvatten. Även om det inte finns en direkt koppling
mellan DP och Vattentjänstlagen så anser jurister inom
området att mycket talar för att en förtätning också innebär att det blir ett kommunalt dagvattenansvar.
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5 Dagvattenhantering i
planprocessen, vid förtätning och nybyggnation
För en hållbar dagvattenhantering är det viktigt att dagvattenfrågorna hanteras i ett tidigt skede. Figur 5 nedan
symboliserar olika skeden i vilka dagvattenfrågan ska
hanteras. För respektive skede har en checklista sammanställts. I checklistorna redovisas vilka arbetsmoment som
tillhör respektive skede samt vilken enhet som bär ansvar
för att utföra det. All nybyggnation berörs inte av samtPlanprocessen
- Översiktsplan (ÖP)
- Fördjupad översiktsplan
(FÖP)/ Planprogram (PP)
- Planbesked

liga skeden. Förfarandet varierar t.ex. om nybyggnation
sker inom eller utom detaljplanelagt område.
Den enhet som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenhandboken har inte nödvändigtvis kompetensen för att
utreda eller besvara frågan. I sådana fall ska den ansvariga enheten söka kompetens från andra enheter eller ta
hjälp av en sakkunnig konsult.

Markanvisning &
exploateringsavtal

Förhandsbesked

Mark- & bygglov

Anläggningsskede

- Detaljplan (DP)

Nybyggnadskarta

Figur 5 Dagvattenfrågorna ska hanteras vid flera olika skeden under planprocessen och vid nybyggnation.

5.1

Planprocessen

Checklista för dagvattenhantering i ÖP, FÖP, Program, planbesked och DP
Skede Aktivitet

Ansvarig

Översiktsplan

Kontrollera förutsättningar kopplade till höjdsättning, avrinningsvägar och recipient Plan
i dagvattenlagret i Solen. Identifiera instängda områden och viktiga avrinningsstråk
som inte lämpar sig för bebyggelse.
Hantera översvämningsområden, instängda områden, avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk, lågpartier för fördröjning och infiltration, grönstråk för
dagvattenhantering, säkerhetsnivåer utifrån recipient, hänsyn till samhällsviktiga
funktioner.

Plan

Säkerställ att bebyggelse hålls borta från översvämningsområden och instängda
områden.

Plan

Översiktligt kring dagvattenhantering samt hänvisning till VA-strategi och -plan
samt Dagvattenplan.

Plan

Granskning och rådgivning.

Miljö- och hälsoskydd,
Beredning- och projektering, Vatten och avfall,
Mark- och stadsmiljö,
region- ekolog
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Checklista för dagvattenhantering i ÖP, FÖP, Program, planbesked och DP

Detaljplan

Planbesked

Fördjupad översiktsplan/ Planprogram

Skede

Aktivitet

Ansvarig

Kontrollera punkter ovan.

Plan

Beställa dagvattenutredning.

Plan

Hantera in- och utflöden i området, eventuella markavvattningsföretag och andra
berörda aktörer, mottagande recipient dess ev. risk att ej uppnå MKN, särskilda krav
(Natura 2000, vattenskyddsområden), viktig befintlig/framtida infrastruktur eller
verksamhet.

Plan

Grovt ställningstagande kring infiltrationsmöjligheter och eventuellt reningskrav
utifrån recipientens skyddsklass och förmodade föroreningshalter (se kapitel 6.3).

Miljö- och hälsoskydd

Grovt ställningstagande kring dimensionerings- och fördröjningskrav utifrån
bebyggelsetyp och förmodad hårdgörandegrad (se kapitel 6).

Beredning- och projektering

Säkerställ planens genomförbarhet med avseende på dagvattenhantering genom
att redovisa principiell höjdsättning, påverkan på recipienten samt reservera plats
för områden/stråk som krävs för hantering av infiltration/flöden/föroreningar.

Plan

Granskning och rådgivning.

Miljö- och hälsoskydd,
Beredning- och projektering, Vatten och avfall,
Mark- och stadsmiljö,
regionekolog

Kontrollera punkter ovan.

Plan

Informera om viktiga aspekter som kommer påverka möjligheten till exploatering.
Det kan gälla översvämningsområden, instängda områden, viktiga avrinningsstråk
eller känslig recipient vilket kan innebära omfattande krav på dagvattenhantering.
Lämna inte positivt planbesked för områden som inte lämpar sig för byggnation.

Plan

Granskning och rådgivning.

Miljö- och hälsoskydd,
Beredning- och projektering, Vatten och avfall,
Mark- och stadsmiljö, regionekolog

Kontrollera punkter ovan.

Plan

Kalla till startmöte där Beredning och projektering, Vatten och avfall, Miljö- och hälsoskydd samt Mark- och stadsmiljö medverkar.

Plan

Dagvattenutredning utifrån handbok med systemlösning för dagvattenhantering,
beräknade flöden innan och efter exploatering, föroreningsmängder och koncentrationer innan och efter exploatering, platsspecifika typlösningar, förslag på planbestämmelser.

Plan

Tydliggör om det föreligger behov av verksamhetsområde för dagvatten. Tydliggöra kring ansvar, ekonomi, drift och skötsel för föreslagna dagvattenanläggningar.

Vatten och avfall

Reglera användning av marken genom planbestämmelser (reservera ytor, användning, höjder) samt utveckla i planbeskrivning (beskrivning dagvattenlösning, infiltrationsmöjligheter, renings- och fördröjningskrav, recipientpåverkan).

Plan

Granska systemlösning: avledning, funktion, fördröjning och översvämningsrisker.

Beredning- och projektering, Vatten och avfall
(Mark- och stadsmiljö
utanför verksamhetsområde för dagvatten)

Granska systemlösning: rening, recipientpåverkan, MKN.

Miljö- och hälsoskydd,
regionekolog
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5.2

Marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal

Checklista för exploaterings- och marköverlåtelseavtal
Exploaterings- /
Marköverlåtelseavtal

Skede Aktivitet

5.3

Utifrån underlag från övriga enheter upprätta ett avtal som innehåller information
om:
Detaljerad beskrivning som säkerställer genomförandet av dagvattenhanteringen.
Ansvarsfördelning gällande drift och underhåll för föreslagna dagvattenanläggningar.
Eventuella överenskommelser gällande kostnadsansvar.
Krav på entreprenören (ex. protokoll från besiktning av anläggning och liknande).

Ansvarig
Mark och stadsmiljö

Förhandsbesked

Checklista för förhandsbesked

Förhandsbesked

Skede Aktivitet

5.4

Ansvarig

Kontrollera om det förekommer instängda områden, avrinningsvägar, infiltrationsmöjlighet eller en känslig mottagande recipient i dagvattenlagret i Solen. Kontrollera lutningen och läget i förhållande till omkringliggande bebyggelse.

Bygg

Tillhandahålla informationsblad som tydliggör ansvar och hur man ska arbeta med
höjdsättning, avledning, fördröjning och rening av dagvatten.

Bygg

Villkora vid behov förhandsbeskedet utifrån eventuella reningskrav, fördröjningskrav och höjdsättning

Bygg

Informera sökanden om eventuellt behov av geoteknisk undersökning vilket ger
underlag till att bedöma möjlighet och lämplighet för infiltration.

Bygg

Nybyggnadskarta

Checklista för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Skede Aktivitet

Ansvarig

Tillhandahålla nybyggnadskartan och informationsblad som tydliggör ansvar och
hur man ska arbeta med höjdsättning samt avledning, fördröjning och rening av
dagvatten. Nybyggnadskartan ska innehålla:
Relevanta DP- bestämmelser.
Eventuell förbindelsepunkts plan och höjdläge, ledningsdimension och dämningsnivå.
Krav på tillåten plushöjd på färdigt golv.
Krav på fördröjning (enligt kapitel 6.2).
Eventuellt krav på dagvattenrening (enligt kapitel 6.3).
Eventuellt krav på pumpning av dränvatten och om tillåtet med källare.

Geografisk information

Granskning och rådgivning utifrån DP.

Bygg

Granskning och rådgivning gällande förbindelsepunkt, höjder och fördröjning.

Beredning och
projektering

Granskning och rådgivning gällande eventuellt krav på dagvattenrening.

Miljö
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5.5

Mark- och bygglov

Checklista för mark- och bygglov

Mark och bygglov

Skede Aktivitet

Ansvarig

Kontrollera om det förekommer instängda områden, avrinningsvägar, infiltrationsmöjlighet eller en känslig mottagande recipient i dagvattenlagret i Solen. Kontrollera lutningen och läget i förhållande till omkringliggande bebyggelse.

Bygg

Tillhandahålla informationsblad som tydliggör ansvar och hur man ska arbeta med
höjdsättning, avledning, fördröjning och rening av dagvatten.

Bygg

Informera sökanden om eventuellt behov av geoteknisk undersökning vilket ger
underlag till att bedöma möjlighet och lämplighet för infiltration

Bygg

Informera sökanden om eventuellt krav på reningsanläggning och anmälan om
dagvattenanläggning.

Bygg

Inom DP kontrolleras att gällande krav är uppfyllda. Om dagvatten ej hanteras i DP
ska det lyftas i bygglov/marklovsprocessen.
Utom DP kontrolleras att eventuella villkor i förhandsbeskedet är uppfyllda. Om
dagvatten ej hanteras i förhandsbeskedet ska det lyftas i bygglov/marklovsprocessen.

Bygg

Kontrollera om det finns exploateringsavtal kopplat till DP och att det uppfylls.

Bygg

Under tekniskt samråd ska dagvattenlösningen och dess utlopp/brädd presenteras. Bygg
Skickas på remiss till Miljö samt Beredning och projektering.

5.6

Säkerställ att utförande av dagvattenanläggningen inkluderas i kontrollplanen.

Bygg

Granska ansökan utifrån plushöjd färdigt golv, dämningsnivå, tillåtet med källare,
pumpning och fördröjning.

Beredning och projektering

Granska föreslagen dagvattenanläggning utifrån reningskraven.

Miljö

Anläggningsskeden

Checklista för anläggningsskede

Anläggning

Skede

Aktivitet

Ansvarig

Informera entreprenören om handbok/infoblad (ansvar, lagstiftning, avledning,
höjdsättning, föroreningar).

Bygg

Kontrollera byggnationen av anmälningspliktiga anläggningar (enligt kapitel 6.3.3)
genom protokoll eller platsbesök och förelägg vd behov om försiktighetsåtgärder
utifrån MB.

Miljö

Kontrollera byggnationen av dagvattenanläggningen (genom protokoll eller platsbesök)

Beredning och projektering (Projektavdelningen
om utanför VO- dagvatten)

Följa upp marköverlåtelse- och exploateringsavtal, t.ex. genom inskickat protokoll
från besiktning av dagvattenanläggningen.

Mark- och stadsmiljö

Följa upp upprättad kontrollplan för dagvattenanläggningen. Kan ske genom krav
på fotodokumentation eller platsbesök.

Bygg
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6 Vägledning vid kravställning och dimensionering
Föreliggande kapitel ger vägledning vid utredning, projektering och granskning av dagvattenhantering. Kapitlet fungerar som underlag i ansvarsdiskussioner då det
tydliggör ansvarsfördelningen mellan VA- huvudmannen, Mark- och stadsmiljö samt Plan. Innehållet gällande
dimensioneringskriterier, fördröjnings- och reningskrav
ska förmedlas till konsulter och exploatörer i samband
med utredningar och exploatering.

6.1

Dimensionering av dagvattensystem

Det dagvatten som behöver avledas kan delas in i två kategorier: Den första kategorin är dagvatten som avleds via
det allmänna dagvattensystemet. VA-huvudmannen har
ansvar för att klara denna dimensionering. Sedan 2016
ska nya dagvattensystem dimensioneras utifrån Svenskt
Vattens publikation P110, se Tabell 2. Där framgår minimikrav på återkomsttider för vilka VA-huvudmannen ska
dimensionera nya dagvattensystem. Kraven specificeras
utifrån återkomsttider för fylld ledning respektive trycklinje i marknivå och skiljer sig åt mellan gles bostadsbebyggelse, tät bostadsbebyggelse samt centrum- och
affärsområde. Kravens definition utgår från avledning i
slutna ledningar och ansvarsfördelningen illustreras i
Figur 6. Kraven kan även översättas till att gälla öppen
avledning där ledningens hjässa motsvarar 2/3 av dikets
totala kapacitet och marknivån motsvarar dikeskrönet,
se Figur 7. Öppen avledning av dagvatten innebär även
en trögare avledning vilket vid beräkning av dimensionerande flöden innebär längre rinntider och därmed lägre
regnintensitet.
Den andra kategorin är det dagvatten som vid mer intensiv nederbörd inte ryms inom dagvattenledningarna,
utan avrinner ovan mark via markytans lågpunkter. Dessa
extremflöden kan inte hanteras i det dagvattensystem
som VA- huvudmannen ansvarar för. Vilka konsekvenser
som uppstår när dagvattensystemet går fullt och dag-

vattnet avrinner ytledes bestäms av hur markytan och
bebyggelsen är höjdsatt och utformad. Förutsättningarna för att säkerställa bebyggelsen mot översvämning
från dessa extremflöden kan snarast härledas till en god
höjdsättning i planprocess och bygglovshantering. Då
Planenheten bedöms ha störst rådighet i frågan rörande
markhöjder och att reservera plats för ytliga dagvattenflöden är de ansvariga för att denna kategori av dagvatten hanteras.
Vid dimensionering av dagvattensystem utgår man från
historisk nederbördsstatistik. Vid dimensionering av
anläggningar med lång livslängd, vilket dagvattensystem normalt är, krävs att man tar höjd för de framtida klimatförändringarna. Genom att använda en klimatfaktor
anpassar man anläggningarna till de förutsedda förändringarna i nederbörd. Klimatbedömningar är en färskvara
och därför ska de av SMHI rekommenderade klimatfaktorerna användas. År 2018 är rekommendationen en klimatfaktor på minst 1,25 för nederbörd med varaktighet
som understiger en timma. För nederbörd med varaktighet på mellan en timma och ett dygn bör en klimatfaktor
på minst 1,20 användas.
Det går inte att sätta upp generella krav på befintliga dagvattensystem på samma sätt som för nya dagvattensystem. Det beror på att ramarna i form av samhällets höjdsättning och byggnaders placering redan är fastlagda.
De gamla systemen är utbyggda under varierande tidsperioder efter andra principer och dimensioneringskrav
än vad som rekommenderas idag. I Tabell 4 på nästa sida
presenteras Svenskt Vattens dimensioneringskrav från
P90 från 2004, vilken var P110:s föregångare. Att säkra
dessa områden mot skadliga översvämningar klaras
inte utan ett nära samarbete mellan regionens berörda
enheter och övriga aktörer. För att förbättra situationen i
befintliga problemområden krävs ofta åtgärder både på
allmän och privat mark. Åtgärderna kan omfatta såväl
öppna lösningar, som ombyggnad av avloppssystemet.
Därtill måste hänsyn tas till avrinning från omgivande
mark, vatten som rinner mot samhället samt förutsättningar i nedströms liggande områden.

Tabell 3 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt Svenskt vattens publikation P110 (2016)

VA-huvudmannens ansvar

Kommunens ansvar

Återkomsttid för regn Återkomsttid för trycklinje
vid fylld ledning
i marknivå

Återkomsttid för marköversvämning
med skador på byggnader

Gles bostadsbebyggelse

2 år

10 år

>100 år

Tät bostadsbebyggelse

5 år

20 år

>100 år

Centrum- och affärsområden

10 år

30 år

>100 år
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Figur 6 Illustration över höjdsättning och ansvarsfördelning gällande dagvatten utifrån Svenskt vattens publikation P110.

Figur 7 Illustration över höjdsättning och ansvarsfördelning vid öppen dagvattenhantering, tolkning utifrån Svenskt vattens publikation P110.
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Tabell 4. Dimensioneringskrav enligt Svenskt vattens äldre publikation P90. (*** Då dimensionerande återkomsttid för fylld ledning är 5–10 år
kommer återkomsttiden för uppdämning till marknivå att bli längre än 10 år. Kravet är dock att återkomsttiden ska vara minst 10 år)

VA-huvudmannens ansvar
Återkomsttid för regn vid fylld ledning

Återkomsttid för trycklinje i marknivå

Ej instängt område utanför citybebyggelse

1 år

10 år

Ej instängt område inom citybebyggelse

2 år

10 år

Instängt område utanför citybebyggelse

5 år

10*** år

Instängt område inom citybebyggelse

10 år

10*** år

6.2

Fördröjning av dagvatten

På Gotland ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas i anläggningar för hållbar dagvattenhantering. Fördröjning av dagvatten leder till minskad belastning på
nedströms system och således en minskad risk för översvämningar. Genom att fördröja dagvattnet skapas goda
möjligheter till infiltration och rening av dagvatten. Vid
ny- och större ombyggnation ska vatten från hårdgjorda
ytor ledas till lokala hållbara dagvattenanläggningar.
Dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för 20 mm
nederbörd och utformas med avledning i form av infiltration, trög avledning eller med strypt utlopp. På så sätt
omhändertas ca 90 % av dagvattnet på årsbasis. I kapitel
10 presenteras olika typer av hållbara dagvattenanläggningar med en indikation på ytbehov och minsta anläggningsdjup för att kunna hantera 20 mm nederbörd. Vid
beräkning av fördröjnings- och reningsvolymer ska reducerad area användas. Reducerad area avser den yta som
bidrar till dagvattenavrinningen och beräknas genom
att multiplicera arean med avrinningskoefficienten. Den
hårdgjorda ytans utbredning och egenskaper påverkar
således fördröjningsbehovet. Genom aktiva materialval kan således erforderlig fördröjningsvolym minska.
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Kravet gäller både kvartersmark, allmän platsmark
och oavsett om exploateringen sker på jungfrulig eller
tidigare hårdgjord mark. Kravet ställs i samband med
detaljplanearbetet och följs upp i marköverlåtelseavtal
samt vid bygglov. Kravet tydliggör principen bakom hållbar dagvattenhantering och fungerar som åtgärd för att
möta miljökvalitetsnormerna för vatten. Platsspecifika
förutsättningar som t.ex. kapaciteten i dagvattensystemet nedströms kan leda till både ökade och minskade
krav på fördröjning. Tillämpning av kravet ska alltid utgå
från platsspecifika förutsättningar och undantag kan ges
då åtgärder inte anses hållbara ur ett miljömässigt- och
ekonomiskt perspektiv.
Tabell 5 Krav på fördröjning av dagvatten
Krav på fördröjning av dagvatten
Fördröjningskrav

Förklaring

20 mm

Vatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas i
anläggningar med strypt utlopp och en kapacitet motsvarande 20 mm nederbörd.

6.3

Krav på rening av dagvatten

Det saknas nationell vägledning inom dagvattenområdet, men dagvattenhanteringen måste förhålla sig till
lagstadgade krav på åtgärder för att MKN i nedströms vattendrag ska uppnås. Ett genomförande av en detaljplan
får inte innebära en försämring av recipientens vattenkvalitet. Att i varje enskilt fall klargöra vad som krävs för
att bidra till att miljökvalitetsnormerna uppfylls är ett
komplext uppdrag. I handboken föreslås därför en nivå
på reningskrav utifrån markanvändning och recipienters
(eller mottagande områdes) skyddsklass. Reningskraven
definieras som ”ingen rening”, ”viss rening”, ”hög rening”
och ”utsläpp olämpligt” i Tabell 6. I Kapitel 10 presenteras
olika typer av hållbara dagvattenanläggningar med en
indikation på vilket reningskrav de uppfyller. Reningskraven innebär en tydlighet i vilken typ av dagvattenanläggningar som krävs på olika platser i ett tidigt skede.
Kraven ställs i första hand vid ny- och större ombyggna-

tioner. De kan även användas i vägledande syfte då åtgärder utförs i redan bebyggd miljö. Då grunden till krav på
rening av dagvatten ligger i att MKN ska uppfyllas i recipienten kan Miljöenheten förelägga om både högre och
lägre krav utifrån förutsättningarna i den mottagande
recipienten. I de fall recipienten eller det mottagande
områdets skyddsklass är hög lämpar sig inte dagvattenlösningar med infiltration.
Reningskravet utgår från markanvändningen i området (vilketpåverkar föroreningshalten) och recipientens
skyddsklass, se Figur 7. I Tabell 5 framgår hur reningskravet varierar beroende på låg, måttlig eller hög föroreningshalt samt huruvida recipienten har en låg, medel
eller hög skyddsklass. Hur man bedömer föroreningshalt
framgår av Kapitel 6.3.1 och hur man bedömer recipientens skyddsklass framgår av Kapitel 6.3.2.

Tabell 6. Beskrivning av reningskrav.

Reningskrav

Beskrivning

Inga krav

Inga särskilda krav på dagvattenrening. Enbart fördröjningskrav enligt Tabell 4.

Viss rening

Innebär relativt enkla reningsåtgärder, t.ex. infiltration eller sedimentation i en lämplig grönyta, en
enklare dagvattendamm eller avrinning över en översilningsyta.

Hög rening

Innebär en relativt komplex rening som bidrar med både sedimentation och infiltration eller filtrering. Det kan vara en flerstegslösning där flera anläggningar för sedimentation och infiltration eller
filtrering kombineras. Alternativt används en väldimensionerad våtmark/ dammanläggning/ dammsystem.

Utsläpp olämpligt

Dagvatten med hög föroreningshalt ska inte avledas till en recipient med hög skyddsklass.

Dagvattenföroreningshalt
utifrån
markanvändning

Recipientens
skyddsklass

Reningskrav

Tabell 6

Tabell 7

Tabell 8

Figur 8 Översikt av vad som påverkar reningskrav på dagvatten
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Tabell 7 Reningskrav utifrån klassificering av föroreningshalter och mottagande recipients/områdes skyddsklass

Klassificering av dagvattenföroreningshalter
Låg

Bedömning av
skyddsklass

6.3.1

Hög

A. Låg

Inga krav

Viss rening

Hög rening

B. Medel

Inga krav

Viss rening

Hög rening

C. Hög

Viss rening

Hög rening

Utsläpp olämpligt

Klassning av dagvattenföroreningshalt

Då dagvattnets innehåll av olika ämnen inte är känt i varje
enskilt fall klassificeras dagvattnets föroreningsinnehåll
efter schablonvärden och troliga antaganden för aktuell
markanvändning enligt Tabell 8 nedan.
6.3.2

Måttlig

Bedömning av skyddsklass

Recipientens skyddsklass bedöms av Miljöenheten utifrån angivna parametrar i Tabell 9. Bedömningen kan
göras i planskedet för att klargöra förutsättningar i ett
helt område eller i samband med om- och nybyggnationer där dagvattenfrågan ska hanteras i mindre skala.
Det finns tre nivåer av skyddsklasser; A. Låg skyddsklass,
B. Medelskyddsklass och C. Hög skyddsklass. Den parameter som ger upphov till högst skyddsklass avgör recipientens totala skyddsklass. Vid bedömningen av recipientens eller mottagande områdes känslighet används
kartskikten ”vatten” (V), ”sårbarhetskartan” (S) och ”naturvärdeskartan” (N) i Solen. Vid hög skyddsklass rekommenderas täta dagvattenlösningar som inte riskerar att
infiltrera förorenat dagvatten till grundvattnet.

6.3.3

Krav på oljeavskiljare
Oljeavskiljare är utformade för att avskilja högre koncentrationer av flytande oljeföroreningar. Reningseffekten
för låga halter av oljeföroreningar och för andra föroreningar är begränsad. Därav ska oljeavskiljare inte användas som enda reningsanläggning för dagvatten. Oljeavskiljare lämpar sig som ett komplement till dagvattenanläggningar för fördröjning och rening då det finns behov
av skydd mot tillfälliga, lite större, utsläpp av olja.

Risken för större utsläpp av olja ökar med antal fordonsrörelser. Den ökar även för ytor som trafikeras av tunga
fordon. Dagvatten från parkeringsplatser vid bostadsområden och långtidsparkeringar med få fordonsrörelser av
främst personbilar har relativt låg oljehalt. Där lämpar
sig ofta andra typer av dagvattenanläggningar bättre än
oljeavskiljare. Parkeringar i handels- och centrumområden har ofta fler fordonsrörelser och fler tyngre fordon.
Där kan oljeavskiljare (eller annan oljeavskiljande funktion) utgöra en del av reningsanläggningen.

Tabell 8. Klassificering av föroreningshalt i dagvatten (låg, måttlig eller hög) utifrån markanvändning.

Markanvändning

Föroreningshalt

Kommentar

Industriområden inkl. lokalgator

Måttliga-Höga

Föroreningshalt beror på typ av verksamhet, storlek på området och andel hårdgjord yta

Centrum med torg och parkeringsytor

Måttliga-Höga

Föroreningshalt bedöms efter storlek på området och andel
hårdgjord yta

Flerfamiljshus inkl. parkeringsytor och lokalgator

Låga-Måttliga

Villaområden inkl. lokalgator

Låga-Måttliga

Parker och naturmark

Låga

Vägar, låg- och medeltrafikerade

Låga-Måttliga

Över 8 000 fordon/dygn - Måttlig halt

Länsvägar och högtrafikerade
vägar

Måttliga-Höga

Över 15 000 fordon/dygn - Hög halt

Snötippar/snöupplag

Måttliga-Höga

Föroreningshalt bedöms efter vilken typ av område snön kommer ifrån samt storlek på snötipp.
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Tabell. 9 Bedömning av recipients skyddsklass utifrån information i kartskikten ”vatten” (V), ”sårbarhetskartan” (S) och ”naturvärdeskartan” (N)

A
Låg skyddsklass

B
Medel skyddsklass

• Normal skyddsnivå (V)
• Sårbarhet: blå, gul eller grön (S).
Tjocka jordlager.
• Naturvärde (N): låg. Bedömning görs
vilka naturvärden som är relevanta.
• Ytvatten övrigt. Ytvatten som inte är
klassade.

• Hög skyddsnivå (V)
• Sårbarhet (S): orange. Medeltunna
jordlager.
• Vattenskyddsområde (V): Yttre/sekundärt skydd
• Områdeskrav (V): A3. Område där
gemen-samma avlopps-lösningar
krävs.
• Naturvärde (N): medel till hög. Bedömning görs vilka naturvärden
som är relevanta.
• Rekreationsområde (N). Bedömning
görs hur dagvattenutsläpp påverkar
badplatsen kan påverkas.

C
Hög skyddsklass
• Sårbarhet (S): röd. Tunna jordlager.
• Vattenskyddsområde (V): Inre/primärt skydd.
• Områdeskrav (V): A1. Område med
förbud av WC-utsläpp i mark.
• Naturvärde (N): hög (ex. Natura
2000)
• Allmän badplats. Bedömning görs
hur badplatsen kan påverkas.

Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30 | 25

7 Vägledning för god
dagvattenhantering i
detaljplanearbetet
Föreliggande kapitel ska fungera som ett stöd för vad
som, i detaljplan, får regleras avseende dagvattenhantering. Kapitlet syftar till att skapa en samstämmig bild
av hur planering av dagvattenhantering ska hanteras.
Underlag till kapitlet är framför allt information från
Boverket samt Plan- och bygglagen (PBL).
Vid detaljplaneläggning behöver regionen visa hur dagvattenhanteringen i området kommer att lösas. Med
planbestämmelser kan regionen skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra en viss dagvattenlösning. Beroende av om planområdet omfattar ett verksamhetsområde för dagvatten eller inte kan det finnas
olika behov av reglering med planbestämmelser.
Utgångspunkt i PBL är att marken som ska tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som
detaljplanen anger. Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen
klarar av att lösa problemet.
Detaljplanen ska utgå från syftet med planläggningen
och inte reglera mer än vad som behövs för att uppfylla syftet. Att möjliggöra markens lämplighet och att
inte reglera sådant som regleras av annan lagstiftning
är viktiga principer. Till planen hör en planbeskrivning
som förklarar syfte och bland annat tar upp utformning
av dagvattenhanteringen för att tydliggöra helheten. I
vissa fall kan det räcka att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur dagvattenlösningar ska
genomföras. I andra fall kan särskilda planbestämmelser

26 | Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30

behöva införas för att dagvattenlösningen ska kunna
genomföras och marken ska bli lämplig.

7.1

Vad får regleras i detaljplanen?

Vid utformning av en detaljplan bör man utgå från dagvattenutredningens förslag på dagvattenhantering. Planbestämmelser reglerar markanvändning i området, men
ska inte styra enskilda individers framtida agerande. De
ska vara tydliga så att enskilda fastighetsägare och andra
berörda kan utläsa vad som förväntas av dem. Användningsbestämmelser och egenskapsbestämmelser ska
redovisas separat. Varje enskild fråga som regleras ges
en separat planbestämmelse. Planbestämmelser ska ha
stöd i PBL och ska inte vara så detaljerade att de i onödan
begränsar teknikval och metoder att genomföra planen.
Då tekniken ständigt utvecklas kan för precisa bestämmelser vara föråldrade när planen väl genomförs.
Detaljplanen behandlar dagvattenhantering för kvartersmark och allmän platsmark. Dagvattenanläggningar
som ingår i en allmän VA anläggning och som inte ska vara
allmänt tillgängliga lokaliseras till kvartersmark avsedd
för annat än enskilt byggande. I detaljplan betecknas
användningen av sådan mark med E och användningen
preciseras så att det framgår vilken typ av anläggning
som avses. Det kan till exempel vara ett fördröjningsmagasin eller ett biofilter. Om anläggningen tillför kvaliteter
som kan vara till nytta för allmänheten kan de lokaliseras
på allmän plats. Växtlighet kan användas för att dölja eller
synliggöra dagvattenanläggningen. I detaljplan regleras
anläggningarna med egenskapsbestämmelser för allmän plats. På plankartan betecknas de i klartext med
gemena bokstäver. I den mån det behövs kan kommunen i detaljplan reservera mark för allmännyttiga dagvattenledningar inom kvartersmark (så kallade u områden
som ska följas upp med servitut eller ledningsrätt).

Om dagvattenutredningen förespråkar en dagvattenanläggning för att uppnå viss rening och ett visst utflöde
från området får det förklaras i planbeskrivningen. I
plankartan får inte planbestämmelser som reglerar vattenflöden eller val av teknik användas. I plankartan och
bestämmelserna får istället anläggningens utbredning
och djup anges vilka skapar förutsättningar för att uppnå
ett visst utflöde och rening.
Föreligger ett behov att reglera markförhållandena på
allmän plats för att dagvattenhanteringen ska kunna
lösas kan markens höjd och lutning regleras i planen. På
så sätt kan ytliga avrinningsvägar säkerställas. Det kan
anges med hjälp av plushöjder (+3,2 m) och lutningsförhållanden (1:6) vilka förtydligas med en pil vars riktning
anger lutningen uppåt. Plushöjder reglerar vanligtvis en
viss punkt men kan kopplas till en angiven användningseller egenskapsyta.
I detaljplan kan bestämmelser om skydd för säker avvattning, som avskärande diken eller skyddsvallar, anges.
Dikets djup och vallens höjd bör anges. Vid behov kan
bestämmelser reglera i vilken mån marken får hårdgöras. Det kan anges att marken inte får hårdgöras eller att
den får hårdgöras till en viss procent. Även förekomst av
vegetation kan regleras med planbestämmelser. Det bör
poängteras att vegetation är föränderlig över tid vilket
gör att dessa bestämmelser är svåra att tillämpa och ha
tillsyn över.
Om det behövs för att en viss dagvattenlösning ska kunna
genomföras och för att avvattning av enskilda fastigheter
ska fungera säkert kan kommunen ange förutsättningar
för kvartersmark i detaljplan. Det görs på samma vis som

för allmän plats och kan t.ex. gälla markens höjd, lutning,
utförande av gröna tak och procent hårdgjord yta.
Om det krävs särskilda skyddsåtgärder inom en enskild
tomt för att dagvatten inte ska skada byggnader kan det
regleras. Som skyddsåtgärder kan också restriktioner vad
gäller möjligheten att anlägga källare och lägsta golvnivå
anges. Genomförandet av dessa åtgärder kan i detaljplan
uttryckas som villkor för att bygglov eller startbesked ska
kunna ges. På så sätt kan kommunen försäkra sig om att
åtgärden verkligen blir av.
Även om planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten har kommunen ansvar för att marken
som tas i anspråk ska bli lämplig för den användning som
detaljplan medger. Precis som för DP inom verksamhetsområde ska kommunen reglera de fysiska förutsättningarna så att dagvattenhanteringen kan lösas. Planbestämmelser som kan användas är samma som för verksamhetsområde för dagvatten.
Utanför verksamhetsområden för vattentjänster är Vattentjänstlagen inte tillämplig. Ansvaret för de gemensamma dagvattenanläggningarna faller då på de enskilda
fastighetsägarna. De anläggningar som ska vara gemensamma kan behöva regleras särskilt för att säkra ett
genomförande. I detaljplan kan kommunen föreslå vilka
anläggningar som ska vara gemensamma, vilka fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och vilka
ytor som ska tas i anspråk för anläggningen. Nedan sammanfattas viktiga punkter vilka fungerar som vägledning
vid reglering av dagvattenhantering i DP, se Tabell 10.

Tabell 10. Vägledning vid reglering av dagvattenhantering i DP.
Vägledning vid reglering av dagvattenhantering i DP
Planbestämmelser ska vara tydliga, utgå från syftet med planläggningen, inte vara onödigt detaljerade och inte styra enskilda individers framtida agerande.
Reglering av dagvattenhantering görs för kvartersmark och allmän platsmark
Dagvattenanläggning som ingår i en allmän VA anläggning och tillför kvaliteter som kan vara till nytta för allmänheten kan lokaliseras
på allmän plats.
Dagvattenanläggningens utbredning och djup får regleras i plankartan. Vattenflöden eller val av teknik får inte regleras i plankartan
men kan beskrivas i planbeskrivningen. Regionen kan reservera mark för allmännyttiga dagvattenledningar inom kvartersmark (u-områden).
Markens höjd och lutning får regleras med angivna plushöjder och lutningsförhållanden inom allmän platsmark. Skydd för säker
avvattning, som avskärande diken eller skyddsvallar får regleras inom allmän plats. Dikets djup och vallens höjd bör också anges.
Bestämmelser kan reglera om marken inte får hårdgöras/ får hårdgöras till viss procent inom allmän platsmark.
Förekomst av vegetation får regleras inom allmän plats. Växtlighet kan användas för att dölja eller synliggöra dagvattenanläggningar.
Om det behövs för att en viss dagvattenlösning ska kunna genomföras och för att avvattning av enskilda fastigheter ska fungera säkert
kan förutsättningar för kvartersmark regleras. Det görs på samma vis som för allmän plats och kan t.ex. gälla markens höjd, lutning,
gröna tak och andel hårdgjord yta.
Lägsta golvnivå samt möjlighet att anlägga källare får regleras för enskilda fastigheter
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7.2

Exempel på planbestämmelser

Syftet med nedanstående exempel är att presentera förslag på planbestämmelser som kan vara relevanta att
använda i syfte att reglera och säkerställa hantering av
dagvatten i detaljplan.
I detta avsnitt finns användningsbestämmelser som reglerar vad marken får användas till och egenskapsbestämmelser som reglerar hur en plats ska utformas, ordnas,
nyttjas eller skyddas. Tolkningen av vad som kan skrivas
som planbestämmelser i rådande rättsläge är oklar och
osäker. I många fall är det syftet bakom bestämmelsen
som avgör om ett plankrav är gångbart eller inte.
7.2.1

Bestämmelser för allmän plats

Användningsbestämmelser för allmän plats
Bestämmelse

Förklaring

PARK

Anlagd park

PARK1

Anlagd park med dagvattenmagasin

NATUR

Naturområde

NATUR1

Naturområde med dagvattenmagasin

SKYDD

Område som skyddar mot störning, markförorening, översvämning, erosion

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Bestämmelse

Förklaring

plac

Pumpstation ska placeras i direkt anslutning till dagvattendammen

+0,0

Föreskriven höjd över nollplanet
Markens höjd får inte ändras

1:5

Största lutning (förtydligas med pil, där pilriktning anger att marken stiger uppåt)

dike

Dike för dagvattenhantering (ange djup)

nedsänkt växtbädd

Yta för omhändertagande av dagvatten

damm

Damm för dagvattenhantering

plantering

Plantering
Trädet får inte fällas

infiltration

Marken får inte hårdgöras
Minst x % av markytan ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten

våtmark

Anlagd våtmark tillika utjämningsmagasin
Naturlig våtmark för rening av dagvatten
Reserverad yta för våtmark
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7.2.2

Bestämmelser för kvartersmark

Användningsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse

Förklaring

E1

Uppsamling av dagvatten

E2

Nedsänkt växtbädd för dagvattenhantering

E3

Dike för dagvatten

E4

Dagvattenmagasin

E5

Mark för infiltration av dagvatten

E6

Pumpstation

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse

Förklaring

e125

Högsta andel byggnadsarea i procent av fastigheten

”prickas”

Marken får inte förses med byggnad

”korsprickad”

Korsprickad mark får endast bebyggas med komplementbyggnad

p

Byggnader ska placeras minst x meter från fastighetsgräns

b

Byggnader får inte utföras med källare

1

b
b
b

1

Grundläggning endast på gjuten platta

2

Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivå +0,0 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion.

3

Husgrundernas dräneringsvatten ska ledas till infiltrationsdikenas uppsamlingsrör.

5

Största djup i meter för dränerande ingrepp
Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp
Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet.
+0,0:

Föreskriven höjd över nollplanet. (Vanligtvis reglerar en plushöjd en viss punkt, men bestämmelsen kan
kopplas till en angiven användnings eller egenskapsyta).

n

Marken får inte hårdgöras

1

Minst 50 % av fastighetsarean/egenskapsytan ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras
Träd och buskar ska finnas (ex. x % av tomtarea)

n
n

Nya markhöjder ska ansluta mot befintliga slänter

2

Träd ska bevaras eller ersättas med likvärdigt.

3

7.2.3

Träd får inte fällas.

Övriga bestämmelser

Skydd mot störningar
Bestämmelse

Förklaring

m1

Vall ska anläggas med en höjd till + 0,0 meter över nollplanet. (kombinera med administrativ
bestämmelse)

m2

Avskärande dike ska anläggas (kombinera med administrativ bestämmelse)

Administrativa bestämmelser
Bestämmelse

Förklaring

u1

Marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike och uppsamlingsrör

g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (GA). (Observera att g-bestämmelsen
inte kan ange för vilket ändamål GA:n inrättas och att den inte heller garanterar ett genomförande
eftersom prövningen sker i efterhand enligt Anläggningslagen. Krävs det ett genomförande av en
viss GA måste kommunen använda fastighetsindelningsbestämmelser.)
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8 Anmälan om
dagvattenanläggning
Dagvattenanläggningar omfattas av anmälningsplikten i
9 kap. 2 § MB miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten är kopplad till det dagvatten som enligt MB klassas som avloppsvatten. Alla dagvattenanläggningar som
anläggs (även av VA-huvudmannen) ska anmälas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas. Undantaget är ledningar som anläggs endast
för att leda vattnet till en allmän avloppsanordning. Det
är verksamhetsutövaren som ska göra anmälan som ska
innehålla information om:
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsutövaren
Placering
Utformning
Funktion
Provtagning
Egenkontroll
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9

Vägledning vid beställning av dagvattenutredning

Föreliggande checklistor är en vägledning för vad som bör efterfrågas vid beställning av dagvattenutredningar i olika
skeden. I varje enskilt fall ska en bedömning göras huruvida de olika delarna är relevanta för den aktuella platsen och
den planerade exploateringen.
Tabell 11 Delar som kan ingå i dagvattenutredningar för FÖP och planprogram.

Fördjupad översiktsplan/ Planprogram

Skede

Moment

Beskrivning

Översvämningssäkring

Kontrollera förutsättningar kopplade till höjdsättning, avrinningsvägar och recipient. Identifiera instängda områden och viktiga
avrinningsstråk i vilka det föreligger hög översvämningsrisk.

Dagvattenflöden

Kartlägg och bedöm påverkan av dagvattenavrinning in i och ut
från området. Presentera lämpliga dimensionerings- och fördröjningskrav utifrån bebyggelsetyp och förmodad hårdgörandegrad.

Berörda aktörer

Identifiera markavvattnings-företag och andra berörda aktörer som
påverkas av planen och föreslå hur hänsyn bör tas till dem.

Särskilda krav

Anpassa förslaget till eventuella krav ex: Natura 2000, vattenskyddsområden, samhällsviktig infrastruktur.

Dagvattenhantering

Redovisa principiell höjdsättning samt viktiga områden och stråk
som krävs för infiltration/fördröjning/rening av dagvatten.

Genomförbarhet

Säkerställ planens genomförbarhet ur ett dagvattenperspektiv.

Relevant

Ej relevant

Relevant

Ej relevant

Tabell 12 Delar som kan ingå i dagvattenutredningar för Detaljplan.

Detaljplan

Skede

Moment

Beskrivning

Underlag

Om punkterna ovan inte är utredda bör de i vissa fall inkluderas
i dagvattenutredningen för DP. Om de är utredda ska de fungera
som underlag till utredningen.

Recipient

Bedöma planens påverkan på recipienten och ev. risk att inte
uppnå MKN. Presentera förslag på lämpligt reningskrav på dagvattnet utifrån Kapitel 6.

Höjdsättning

Ge förslag på principiell höjdsättning av området för säker ytlig
dagvattenavledning.

Dimensionerande
flöden

Beräkna dagvattenflöden före och efter exploatering inklusive klimatfaktor.

Föroreningar i dagvatten

Förslag på dagvattenrening utifrån handboken. Bedömning huruvida det föreligger risk att planen påverkar recipientens vattenkvalitet.

Dagvattenhantering Ge förslag på platser att reservera för infiltration, fördröjning och
rening av dagvatten.
Systemlösning för
Utforma principiellt förslag på dagvattenhantering inom planområdagvattenhantering det med platsspecifika typlösningar samt underlag kring drift och
underhåll för valda anläggningstyper. Principförslaget ska utgå från
dagvattenhandboken.
Förslag på planbestämmelser

Lämna förslag på lämpliga planbestämmelser som möjliggör föreslagen systemlösning för dagvattenhantering.
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10 Olika typer av
dagvattenanläggningar
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när man arbetar
med dagvatten. I första hand gäller att vidta åtgärder så
att dagvatten inte skapas och förorenas. I andra hand ska
det förorenade dagvattnet hanteras nära källan i lokala
lösningar och i tredje hand ska dagvattnet renas i uppsamlande anläggningar dit det leds från flera källor.
Nedan listas ett antal dagvattenlösningar som bidrar till
en hållbar dagvattenhantering. Gränsdragningen mellan
olika typer av anläggningar är inte alltid tydlig då många
av dem utgår från samma principer. Vi utformning av
dagvattenanläggningar ska:
• Möjlighet till och lämplighet för infiltration ska utredas. För att undvika att grundvattnet förorenas bör
dagvatten inte infiltreras vid förekomst av markföroreningar och i vattenskyddsområde bör endast icke
förorenat dagvatten infiltreras. I delar av regionen där
förutsättningarna för infiltration är dåliga, t.ex. beroende på risk att förorena grundvattnet, kan anläggningarna utformas täta.
• Aspekter kring drift och underhåll tydliggöras. Det
gäller t.ex. vilken drift och underhåll som krävs, vem
som ansvarar för att det utförs samt att ytorna är
tillgängliga för driftspersonal och den typ av fordon
som krävs.
• Hänsyn tas till effekter vid skyfall. Vid skyfall överskrids i många fall anläggningarnas kapacitet. Det
ska säkerställas att anläggningarna inte utformas på
ett sätt så de förstörs eller orsakar skadliga översvämningar vid skyfall. Exempel på åtgärder är att genom
höjdsättning säkra ytliga avrinningsstråk och strategiskt placerade bräddutlopp.

32 | Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30

10.1

Genomsläppliga beläggningar

Genomsläppliga beläggningar kan användas som alternativ till traditionell asfalt. Det är hårdgjorda ytor som
låter dagvatten infiltrera och på så vis bidrar med flödesutjämning och rening av dagvattnet. Exempel på olika
typer av genomsläppliga beläggningar är grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar
och genomsläpplig asfalt. En beläggning som i sig inte
fördröjer dagvattnet måste kompletteras med ett underliggande lager med god porositet. Om inte hela ytan
passar för genomsläpplig beläggning kan dagvatten från
delar som måste vara hårdgjorda ledas till angränsande,
genomsläppliga ytor.
Genomsläppliga beläggningar ställer krav på anpassat
drift och underhållsarbete för att bibehålla sin infiltrationskapacitet. Exempelvis kan hög ytbelastning och
sandning samt saltning vintertid skapa risk för igensättning.

• Lämplig placering: Hårdgjorda ytor, exempelvis parkeringsplatser, vägar, GC-banor.
• Utformning: Ytbehovet är 30–70 % av hårdgjord avrinningsyta. För att fördröja 20 mm nederbörd krävs
ett underliggande lager med god porositet (Stockholm vatten, 2017)
• Reningsgrad: Infiltration i genomsläppliga beläggningar kategoriseras som ”hög rening” enligt Kapitel
6.3. Då förutsätts att höjdsättningen samlar dagvattnet på den genomsläppliga beläggningen så det
finns gott om tid för infiltration. I annat fall kategoriseras det som ”viss rening”.
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10.2

Gröna tak

Gröna tak kan användas för att minska och utjämna dagvattenflöden. Takens förmåga att minska avrinningen
beror på faktorer som takets uppbyggnad, tjocklek och
lutning. Gröna tak påverkar byggnaders isoleringsförmåga positivt och ställer utökade krav på bärigheten.
Ur reningssynpunkt har gröna tak en begränsad kapacitet. Dels är vattnet som faller på taken relativt rent, dels
bidrar de ofta till ett visst näringsläckage.
Takets djup påverkar fördröjningskapaciteten men som
tumregel kan man säga att taken fördröjer de första 5
mm nederbörd. För djupare tak är fördröjningsvolymen
större. Sett på årsbasis fördröjer taken ca 50 % av årsnederbörden.
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• Lämplig placering: Takytor.
• Utformning: Ytbehovet är försumbart. Taken kan utformas med varierande djup
• Rening: Gröna tak har begränsad reningskapacitet.

10.3

Infiltrationsyta

Infiltration innebär att dagvatten tillåts tränga ner genom
markytan för vidare perkolation till grundvatten eller dräneringssystem. Möjligheten till infiltration i ett område
beror på markens geologiska förhållanden och grundvattnets läge. Den översta delen av marken som används
till dagvatteninfiltration är i stadsmiljö ofta bearbetad
och har goda infiltrationsmöjligheter.
Infiltrationsytor utgörs ofta av gräsytor som vattnet ytligt
leds över. När vattnet infiltrerar ner i marken sker en
effektiv avskiljning av större partiklar och föroreningar.
Växtlighetens rotsystem håller kanaler öppna i marken
vilket möjliggör infiltration av vatten i jorden. För att fördela ut vattnet på ett bra sätt över infiltrationsytorna kan
de förses med små dämmen i syfte att skapa utjämningsvolymer och därmed fördröja dagvattnet ytterligare så
att mer kan infiltrera vid behov.

• Lämplig placering: I anslutning till vägar gator, parkeringsytor, bostadsgårdar och hustak.
• Utformning: Ytbehovet påverkas av ytans utformning
och infiltrationsförmåga. Ytbehovet minskar för nedsänkta ytor med god infiltrationskapacitet.
• Reningsgrad: Infiltration i genomsläppliga beläggningar kategoriseras som ”hög rening” enligt Kapitel
6.3. Då förutsätts tät gräsväxt och ett genomsläppligt
ytlager som medger god infiltration av dagvatten. I
annat fall kategoriseras det som ”viss rening”.

För att säkerställa funktionen vid dåliga infiltrationsförhållanden och vintertid kan lösningarna förses med dränering och bräddmöjligheter.
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10.4

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare avser, som namnet indikerar, en anläggning som renar dagvatten från olja. Anläggningen
används normalt på bensinstationer, fordonstvättar och
industrier.
Oljeavskiljare dimensioneras normalt inte för större regntillfällen, utan bräddning till ledningsnät sker vid dessa
tillfällen. En oljeavskiljare utgörs vanligen av en tank som
inrymmer både en slam- och en oljeavskiljande del. I
slamdelen sjunker de tyngre partiklarna till botten och
hålls kvar av någon typ av skärm. I den oljeavskiljande
delen stiger de lätta vätskorna uppåt och lägger sig
ovanpå vattnet i ett oljelager. Oljan hålls kvar med hjälp
av en skärm eller annan anordning. Vatten passerar oljeavskiljaren under skärmen, och vidare ut ur tanken.
Volymen olja som kan avskiljas beror på skärmens ytstorlek samt slam- och oljelagrets tjocklek. En utveckling av
oljeavskiljaren är den så kallade coalescensavskiljaren.
Denna bygger på principen att mycket små oljedroppar
smälter samman till större droppar när de kommer i kontakt med varandra och stiger då snabbare till ytan. Avskiljaren är försedd med lameller, rörfilter (snedställda rör i
moduler) eller porösa filtermattor vilka samtliga utgör
ytor där sammanslagningen av de små oljedropparna
kan äga rum.
För att upprätthålla anläggningens funktion måste den
tömmas. I annat fall kan uppehållstiden i avskiljaren bli
för kort och i värsta fall kan olja följa med utgående vatten. Oljeavskiljarna ska uppfylla ISO-EN 858 klass 1 vilket
innebär att den ska tillses varje månad och restinnehållet
ska vara högst 5 mg/l. Oljeavskiljare bör förses med automatisk avstängningsventil och larm.
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• Lämplig placering: Oljeavskiljare används där det föreligger risk för olyckor och tillfälliga lite större oljespill.
• Utformning: Ytbehovet är minimalt, mista anläggningsdjup är 1–2 m (Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Renar enbart oljespill och ska därför inte
anläggas i syfte att rena ”normalt” förorenat dagvatten.
Kan användas som en del i en kombinerad dagvattenlösning.

10.5

Brunnsfilter

Brunnsfilterinsatser används i syfte att rena dagvatten
från parkeringsytor, industriområden och hamnområden. Filtret läggs, ställs eller hängs direkt i en brunn.
När dagvatten rinner ner i brunnen filtreras det genom
ett absorberande material som ligger i en filterkorg. Filtermaterial kan bestå av flera olika material till exempel
aktivt kol, träfiber, torv, zeolit, järnhydroxid, cellulosa,
polypropylen eller tallbark. Bytesfrekvensen av filtermaterialet anpassas efter vattenflöde samt vattenkvalitet
och görs normalt 2–4 gånger per år.

• Lämplig placering: Rekommenderas främst i befintlig
miljö utan förutsättningar för öppna dagvattenanläggningar.
• Utformning: Inget ytbehov. Filtrens utformning beror
på modell.
• Reningsgrad: Osäkra data kring reningseffekter.

Dagvattenfilter kan vara en bra lösning för rening av dagvatten i befintlig miljö där brunnarna är lättillgängliga.
Filtren anses inte vara en effektiv lösning för rening av
dagvatten från stora trafikleder då installation av dessa
kräver stora intrång i trafik och innebär en säkerhetsrisk
för personal. Om ytor som halkbekämpas intensivt avleds
till filter i rännstensbrunn föreligger även stor risk att filtren snabbt sätter igen.
Tidigare studier där brunnsfilter har utvärderats vad gäller reningseffekt är fåtaliga och provtagningen har oftast
skett med en för dagvatten icke representativ provtagningsmetodik. Det finns därigenom få tillförlitliga studier
med dokumenterad reningseffekt.
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10.6

Nedsänkt växtbädd

Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor utformade
för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten. Nedsänkningen skapar en fördröjningsvolym och rening av dagvattnet uppstår då vattnet passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar dels med rening och
dels med att upprätthålla infiltrationskapaciteten.
Tillrinningen kan ske genom ytavrinning på bred front,
via sandfång eller genom olika brunnstyper Växtbäddarna utformas alltid med genomsläppligt filtermaterial
samt ett underliggande makadamlager med dräneringsledning. De kan utformas täta eller med möjlighet till
vidare infiltration till grundvattnet beroende på platsens
förutsättningar. Fördelar med växtbäddar är deras mångsidighet och variabilitet samt att de bidrar positivt till
gestaltningen och bidrar med ekosystemtjänster. Dagvatten från stora ytor kan avledas till en större växtbädd
så kallade regngårdar.
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• Lämplig placering: Kan användas på flera olika platser
som t.ex. bostadsgårdar eller i anslutning till parkeringar och vägar.
• Utformning: Ytbehovet är mellan 5–10 % av hårdgjord avrinningsyta. Minsta anläggningsdjup är ca 1
m (Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Kategoriseras som ”hög rening” enligt
Kapitel 6.3.

10.7

Skelettjord

Så kallade skelettjordar är en teknik som används för
att skapa goda förutsättningar för träd som planteras i
hårdgjord stadsmiljö. Skelettjorden skapar goda förutsättningar för rotsystemens utveckling, detta genom att
en extra tillväxtzon för rotsystemen skapas under den
”normala” planteringsytan. Skelettjorden fungerar som
ett underjordiskt perkolationsmagasin vilket bidrar till
fördröjning och rening av dagvatten. De kan utformas
som ”luftiga skelettjordar” med en hög porositet vilket
ger god fördröjning eller som ”vanliga skelettjordar” med
större andel jord vilket ger lägre porositet och fördröjning men bättre reningsförmåga. Vattnet kan ledas till
skelettjorden via rännstensbrunnar med sandfång alternativt via brunn för gasutbyte och dagvatteninfiltration.
Dagvattnet kan fördelas ut via dräneringsledning som
om den placeras en bit över skelettjordens botten hjälper
till att skapa ett sedimentationsmagasin.

• Lämplig placering: Kan användas på flera olika platser
som t.ex. bostadsgårdar, torgytor och parkeringar.
• Utformning: Ytbehovet är mellan 5–20 % av hårdgjord
avrinningsyta. Minsta anläggningsdjup är ca 0,5 m
(Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Kategoriseras som ”hög rening” enligt
Kapitel 6.3 då skelettjorden utformas som ”vanlig skelettjord”, eller med sedimentationsmagasin och möjlighet till infiltration. I annat fall kategoriseras de som
”viss rening”.

Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30 | 39

10.8

Svackdike

Svackdiken är ett sätt att fördröja och avleda dagvatten.
Svackdiken är breda, flacka och kan bekläs med gräs eller
annan vegetation. Svackdiken har ett högt flödesmotstånd vilket tillsammans med det breda tvärsnittet samt
möjligheten till infiltration ger reduktion av vattenvolymer och flödestoppar.
Inflödet av vatten sker normalt på bred front genom en
höjdsättning som gör att vatten från hårdgjorda ytor
avrinner på bred front till diket. Den flödesutjämnande
funktioner säkerställs genom flacka slänter, bred sektion
och flack dikeslutning. Vid behov kompletteras det med
strypt utlopp och dämmande sektioner för att uppnå
önskad fördröjning.
I den övre, gräs- eller vegetationsbeklädda ytan fastnar
eller bryts föroreningarna ner och näringsämnen tas upp
av växter. Dikena kan tillåta infiltration och kan utformas
med underliggande dräneringslager med tillhörande
dräneringsledning för förbättrad infiltration och rening.

40 | Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30

• Lämplig placering: I anslutning till hårdgjorda ytor
som vägar och parkeringar samt där det finns behov
av att avleda dagvatten.
• Utformning: Ytbehovet är ca 10 % av hårdgjord avrinningsyta. Minsta anläggningsdjup är ca 0,5 m (Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Kategoriseras som ”viss rening” enligt
Kapitel 6.3. Svackdiken med god infiltrationskapacitet, underliggande dräneringslager, flack lutning och
god fördröjningskapacitet kan principiellt likas vid en
enklare nedsänkt växtbädd.

10.9

Makadamdike

Makadamdiken fördröjer och avleder dagvatten. De har
även potential att bidra med viss rening.
De makadamfyllda dikena kan konstrueras i olika utföranden. De kan göras körbara och de kan möjliggöra infiltration. Anläggningen kan beläggas med gräs, någon typ av
genomsläpplig rasteryta eller makadam hela vägen upp.
På den skålade beläggningen kan dagvatten samlas och
avledas vid kraftiga regn. Under beläggningen görs ett
cirka 1 meter djupt dike fyllt med makadam och dräneringsledning. Geotextil kan användas för att skilja makadammen från omgivande mark. Lutningen i längdled ska
vara svag. Bräddutlopp kan placeras ovan den skålade
ytan i nivå med dikets maximalt tillåtna vattennivå.

• Lämplig placering: I anslutning till hårdgjorda ytor
som vägar och parkeringar samt där det finns behov
av att avleda dagvatten.
• Utformning: Ytbehovet är 5–10 % av hårdgjord avrinningsyta. Minsta anläggningsdjup är ca 0,5 m (Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Kategoriseras som ”viss rening” enligt
Kapitel 6.3.
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10.10 Dagvattendamm och våtmarker
Dagvattendammar och våtmarker används främst för att
fördröja och rena stora volymer dagvatten. Anläggningstyperna överlappar varandra då en damm kan innehålla
våtmarkspartier och en våtmark ofta har består av vissa
dammdelar. Dammar och våtmarker utgör en effektiv
metod för att utjämna flödestoppar och avskilja föroreningar i dagvatten. I dammar sker reningen framförallt
genom sedimentation och i våtmarker sker ytterligare
rening genom växtupptag och andra biologiska processer som kan reducera halten lösta föroreningar.
Reningseffekten påverkas bland annat av anläggningarnas form och vattnets uppehållstid. Dammar och våtmarker bör därför förses med grundzon och växtlighet samt
utformas med in- och utlopp så långt ifrån varandra som
möjligt. Ett stryp nedsänk utlopp ger förbättrad avskiljning av föroreningar (inklusive olja) och skapar förutsättningar för fördröjning. En damm eller våtmark kan, rätt
utformad, bidra estetiskt till ett område och bidra med
viktiga ekosystemtjänster.
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• Lämplig placering: Dammar och våtmarker placeras
ofta som uppsamlande lösning en bit ner i systemet
eller innan dagvattnet släpps ut till recipienten.
• Utformning: Ytbehovet är 1,5–2,5 % av hårdgjord
avrinningsyta. Anläggningsdjupet varierar med fördröjningsbehov och anslutande ledningar men ligger ofta runt 2 m (varav 1 m är permanent vattenyta)
(Stockholm vatten, 2017).
• Reningsgrad: Enklare dammar för sedimentation kategoriseras som ”viss rening” enligt Kapitel 6.3. Våtmarker och väldimensionerade dammar med vegetationszon och sänkt utlopp kategoriseras som ”hög rening”.
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11 Ordlista
A

Allmän anläggning

En vatten- och avloppsanläggning för bostadshus eller annan bebyggelse.
En allmän anläggning drivs av kommunen och har ordnats och används för
att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

Avloppsvatten

Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten från detaljplanerat område.

Avrinningskoefficient

Den andel av nederbörden som avrinner ytledes från en yta.

Avrinningsområde

Ett sammanhängande markområde som avgränsas av vattendelare, där ytvattenavrinningen har en huvudriktning. Avrinningsområdet för ett vattendrag
är det markområde där ytvatten direkt eller via diken, bäckar etcetera tillförs
vattendraget.

B

Bygglov

Tillstånd som vanligen krävs för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar, samt även för vissa andra anläggningar än byggnader.

D

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning

Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendamm, infiltrationsstråk, våtmark eller ledning.

Dagvattendamm

Damm för fördröjning och hantering av föroreningar i dagvatten.

Detaljplan (DP)

Dokument som beskriver hur ett avgränsat område får bebyggas samt vilken
användning som tillåts för de aktuella mark- och vattenområdena. Detaljplaner är juridiskt bindande i samband med bygglovsprövning.

Enskild anläggning

En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp
som inte är eller ingår i en allmän anläggning.

EU-domstol

EU-institution med uppdrag att se till att Europeiska unionens fördrag tillämpas utifrån lag och rätt, samt att EU:s medlemsstater uppfyller sina skyldigheter enligt dessa fördrag.

Förbindelsepunkt (FP)

Punkt där fastighetens servisledning kopplas till allmän VA-anläggning.

Förhandsbesked

Beskedet kan ges för bygglovspliktig åtgärd innan ansökan om bygglov görs.
Vanligen vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område.

E

F

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Se översiktsplan (ÖP). Samling av rekommendationer för användning av markoch vattenområden för en avgränsad del av kommunen och mer detaljerad
redovisning av ställningstaganden.
G

Grundvatten

Vatten i den del av marken där alla porer är vattenfyllda.

I

Infiltration

Infiltration är den process då en del av nederbördsvattnet tränger ner i marken
istället för att forslas bort genom ytavrinning.

Instängda områden

Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall.

K

Klimatfaktor

Faktor som multipliceras med historiska data över nederbördsintensitet för att
ta höjd för framtida ökande nederbörd.

L

Lågpunkt

Lågt belägen mark inom ett område dit vatten letar sig vid avrinning ytledes.

M

Marklov

Tillstånd som krävs för schaktning eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanelagda områden.

Miljökvalitetsnorm (MKN)

Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster.
Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning
enligt Plan- och bygglagen.

Omvandlingsområde

Område som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som

O

utvecklats mot en hög andel permanenta boenden.
P

P90

Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar” vilken ersattes av P110 i jan 2016.

44 | Region Gotland DAGVATTENHANDBOK 2018-05-30

P110

Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation gällande dimensioneringshänvisningar för avloppssystem (Avledning av dag-, drän- och spillvatten,
Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, januari 2016).

Planbesked

Genom planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd kunna
få ett snabbt och tydligt besked om huruvida regionen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Planprogram (PP)

Dokument där mål och utgångspunkter för detaljplan anges. Det finns inget
krav på att ta fram ett program innan detaljplanearbetet påbörjas, utan upprättas vid behov.

R

Recipient

Det vattendrag, hav eller sjö som är mottagare av dagvattnet.

Reducerad area

Med reducerad area avses den yta som bidrar till dagvattenavrinningen (beräknas genom att multiplicera arean med avrinningskoefficienten).

S

Risk

Begrepp som definieras som produkten av sannolikhet och konsekvens.

Servis/servisledning

Den ledning som ansluter från kommunens distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till
förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till
anslutna byggnader på fastigheten

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).

V

Vattenförekomst

Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del
av sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera grundvattenmagasin.

Vattenskyddsområde

Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom sjöar, grundvattentäkter och vattendrag.

Verksamhetsområde

Ett av regionfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

VA

Förkortning för vatten och avlopp.

VA-delplan

Planering inom ett specifikt ämnesområde (dagvattenplanering, utbyggnadsplanering etc.) rörande regionens vatten- och avloppsfrågor.

VA-huvudman

Den som låter bygga och därmed äger VA-anläggningen. Huvudmannen ska
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang,
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön enligt
LAV.

Y

Ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag, våtmarker och hav.

Å

Återkomsttid

Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan förväntas inträffa, t.ex. ett
regn med 100 års återkomsttid. Återkomsttiden för en händelse tas normalt
fram genom att statistiskt analysera extremvärden för sammanhängande
mätserier.

Ö

Översiktsplan (ÖP)

Ett begrepp som används inom fysisk planering som avser en samling av
rekommendationer som anger grunddragen för användning av mark- och
vattenområden inom en kommun eller del därav.
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Hållbart omhändertagande av dagvatten
Dagvattenhanteringen på Gotland har historiskt huvudsakligen handlat om att i rörledningar föra bort dag- och
dränvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat, synen på dagvatten som en sötvattenresurs
och insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är
det dags att tänka om. Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige
den 18 december 2017 är tydlig. För att skapa en hållbar
dagvattenhantering på Gotland krävs nya lösningar, så
att rätt vatten, kommer till rätt ställe, vid rätt tillfälle.
Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt
hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en Dagvattenplan för Region Gotland som tillsammans med
andra delplaner skapar en samlad VA-plan. Ansvaret för
dagvattenplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra förvaltningar av planen. Parallellt
med dagvattenplanen har en Dagvattenhandbok för
Region Gotland tagits fram. Handboken presenteras i ett

separat dokument och innehåller vägledning till regionens löpande, operativa arbete med dagvattenfrågor.
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella
för att de ska vara ett användbart underlag i regionens
arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom dagvattenplanens åtgärder genomförs skapas
ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för översyn av
VA-strategin. En avstämning av dagvattenplanens åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE
• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.

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

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin, gå från nuläget till
ett önskat läge (målbild/
vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.
Antagen av regionfullmäktige
2017-12-18

Antagen av regionfullmäktige 2017-12-18

Daterad 2017-08-21
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1

Dagvattenplan – en del i Gotlands strategiska
VA-planering

På Gotland behöver hantering av dagvatten och markavvattning förändras för att den beslutade Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 ska bli verklighet.
Dagvattenplan för Region Gotland innehåller de huvudsakliga åtgärder som behöver ske för att förflytta dagvattenhantering från nuvarande situation till önskat läge. I
regionens kontinuerliga arbete, liksom hos andra verksamhetsutövare, sker löpande åtgärder i drift och underhåll av dagvattenanläggningar liksom projektering och
utformning av nya dagvattenanläggningar. Dessa åtgärder planeras och resurssätts inte i denna dagvattenplan
utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.

Som grund för åtgärderna görs en kort presentation av
förutsättningarna för hantering av dagvatten och markavvattning på Gotland. Kopplingen mellan de åtgärder
som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi
för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas sist varje delplan.
Dagvattenplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner
som arbetas fram i Region Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i
Figur 1.

Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030

VAutbyggnadsplan
(VUP)

Drift-, underhålloch förnyelseplan
(DUFP)

Plan för enskild
VA-försörjning
(PEF)

Dagvattenplan
(DVP)

Brand- och
släckvattenplan
(BSP)

Vattenskyddsplan
(VSP)

Innovationsplan
(IP)

Figur 1: Dagvattenplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för Region Gotlands VA-försörjning till år 2030.

Region Gotland DAGVATTENPLAN 2018-05-31 | 5

2 Betydelsen av markavvattning för Gotlands
VA- försörjning
Markavvattning, med syfte att avvattna marker, innebär
att vatten som annars skulle infiltrera ner i grundvattenmagasinet istället rinner av som ytvatten via dräneringar
och diken. Grundvattenmagasinen på Gotland är små
och tillgången på grundvatten påverkas därför snabbt
om nederbörden minskar eller vatten avleds som ytvatten istället för att infiltrera i marken och bilda grundvatten. Den enskilda dricksvattenförsörjningen och en stor
del av den allmänna dricksvattenförsörjningen på Gotland sker från grundvatten.
Länsstyrelsen på Gotland är den myndighet som är tillsynsmyndighet för markavvattningsföretag på Gotland.
Det innebär att Länsstyrelsen ansvarar för att markavvattningsföretagen sköter sina skyldigheter så att andra
intressenter inte påverkas negativt. Regionens rådighet
över frågor som rör markavvattning är liten. Förutom ett
samarbete med länsstyrelsen krävs att regionen har samarbete med markägare som avvattnar sina marker i syfte
att bättre nyttja det sötvatten som finns på ön innan det
släpps ut till havet.

3 Dagvattenhantering
som en resurs i samhället

särskilt i låglänta områden eller i byggnader med källare.
I de delar där dagvattnet är kopplat till spillvattennätet
innebär förändringar i regnintensitet att risken ökar för
bräddning av orenat avloppsvatten. Förtätning av befintlig bebyggelse innebär en ökad koncentration av andel
hårdgjorda ytor vilket i sin tur leder till högre flödestoppar.
Dagvatten innehåller många olika typer av föroreningar.
Region Gotland har idag bristfällig information om innehållet av föroreningar i det dagvatten som når vattendrag
och hav. Det finns idag ingen dagvattenanläggning på
Gotland som har anmälts enligt Miljöbalken. Föroreningar i dagvatten är en viktig fråga att hantera för att
säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomster uppnås1. Enligt miljöbalken2 ligger ansvar
för hantering, till exempel rening, av dagvatten på den
aktör som bidrar till att förorena dagvatten. För att få en
rättvis fördelning av kostnader bör rening ske nära föroreningskällan, eller förorening stoppas innan den når
dagvattnet. Görs inte detta kommer kostnaderna belasta
aktörer nedströms eller samhället som helhet.
Genom att betrakta dagvatten som en resurs, istället för
ett vatten som ska avledas på enklast möjliga väg, skapas
nya möjligheter. Dagvatten kan användas för att tillsammans med växtlighet skapa estetiskt tilltalande miljöer
som samtidigt jämnar ut flödestoppar och hjälper till att
rena dagvattnet innan det når vattendrag och hav. Dagvattnet kan också vara en resurs för vattenförsörjningen
om det avleds till ytor där det kan infiltrera i marken och
bilda grundvatten, istället för att avledas till vattendrag
och hav.

Regelverk som berör hantering av dagvatten finns främst
i Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Lagen om allmänna vattentjänster. Dock har ingen av dessa lagar författats med syfte att reglera just dagvatten. Detta innebär
att det finns både stridigheter och luckor i regelverket.
Konsekvensen blir en otydlighet i tolkningen och til�lämpningen av lagstiftningen för verksamhetsutövare
och myndigheter, överprövningar av beslut är inte ovanliga.
Hanteringen av dagvatten i tätbyggda områden på Gotland sker till största del genom avledning i rörledningar
till närmsta recipient, eller till avloppsreningsverk om
dagvattnet är kopplat till spillvattennätet. De dagvattenanläggningar som finns idag är till stor del gamla och
inte tillräckligt dimensionerade för att klara att leda bort
vatten vid kraftiga regn och skyfall. Historiskt har tätbebyggelsen på Gotland inte varit drabbat av översvämningar till följd av skyfall. Förändringar i regnintensitet
med fler extrema nederbördstillfällen och perioder med
långvarig nederbörd innebär att belastningen på dagvattenanläggningen ökar med ökad risk för översvämningar,
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1

Kommuner har en skyldighet att se till att MKN uppnås enligt miljöbalkens 5 kap 3 §.
2
2 kap 8§

4

Åtgärder för ett dagvattenarbete i linje
med strategierna

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för VA-försörjning på Gotland år
2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet
med dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För
att dagvattenarbetet på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till att visionen uppnås
behöver åtgärder utföras. Övergripande åtgärder visas i
en sammanställning med föreslagen tidplan för genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en
rullande planering där precisionen avseende tidplan
ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas.
För åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i sammanställningen.
Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som
behöver vara synkroniserade med budgeten för berörda
förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 5 år samt genomförande på längre sikt än 12

år. För vissa av åtgärderna kan den planerade perioden
för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna
tidsintervall. Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte kommer att vara
relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker
tidigare, markeras med raster.
Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av
VA-planen och dess delplaner beslutas vilka åtgärder
som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in
i planeringen för då innevarande år samt efterföljande
år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed även genomförandet. En schematisk
bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna visas
i figur 2.

Tidsintervall för uppstart av projekt

År 1

2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Åtgärd A

Åtgärd B

Åtgärd D

Åtgärd E

Åtgärd C

År 2

2019-2021

2022-2025

2026-2030

2031-

Åtgärd A

Åtgärd C

Åtgärd D

Åtgärd F

Åtgärd B

År 3

Åtgärd E

2020-2022

2023-2026

2027-2031

2032-

Åtgärd B

Åtgärd C

Åtgärd E

Åtgärd F

Åtgärd D
Figur 2: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1, 2 och 3.
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En övergripande beskrivning av hur Dagvattenplanens
åtgärder bedöms bidra till en utveckling av VA försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 följer tabell 1 för respektive strategi. Under
varje strategi finns ett antal riktlinjer som återspeglas i
texten i den mån de är tillämpliga.

Tabell 1: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i Plan för enskild VA-försörjning bidrar till en utveckling i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.

Strategier ur Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Hur Dagvattenplanens åtgärder bidrar till utveckling
av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030

Strategi 1 Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var
VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän

Att sprida information och kunskap till allmänheten om vad man som
enskild fastighetsägare behöver och kan göra för att ta hand om sitt
dagvatten är fokus i flera av dagvattenplanens åtgärder. Det handlar
om att göra det lättare för den enskilde att göra rätt.

Strategi 2 Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten

I arbetet med dagvatten tydliggörs ambitionen att använda dagvattnet för att förstärka tillgången på vatten vid vattentäkter. Åtgärderna
belyser också vikten av en dagvattenhantering som inte riskerar att
påverka kvaliteten i omgivningen, bland annat i vattentäkter, negativt.

Strategi 3 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna

Flera av dagvattenplanens åtgärder riktar fokus mot och att säkerställa en dagvattenhantering som både förbättrar reningen av vatten
och vattenflöden som får så liten negativ effekt som möjligt för såväl
natur som bebyggd miljö. Samtidigt lyfter åtgärderna vikten av att
nyttja dagvatten som en del i gestaltningen av den bebyggda miljön.
Åtgärderna berör också frågan om markavvattning, där flera aktörer
utanför Region Gotlands organisation är berörda.

Strategi 4 Region Gotland, boende, besökare
och verksamhetsutövare ska värna
om Gotlands vattenresurser.

Åtgärderna tydliggör Region Gotlands ansvar för att sprida kunskap
och information om dagvatten och genom prövning och krav tydliggöra hur dagvattenhanteringen bör se ut för att behålla sötvattnet på
ön så länge som möjligt.

Strategi 5 Region Gotland ska fatta långsiktigt
ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Genom att stärka arbetsprocesser och tydliggöra ansvar för dagvatten inom Region Gotland, och med andra aktörer, förbättras förutsättningarna att dagvattenhanteringen utformas på ett sätt som
bidrar till en långsiktig nytta, för VA-försörjningen, för samhället i stort
och för miljön. Den dagvattenhandbok som tagits fram utgör en viktig grund för arbetet med dagvatten inom regionen då den tydliggör
vad som ligger i ett gemensamt arbetssätt kring dagvatten. Genom
att fylla på handboken med nya delar och uppdatera innehållet allteftersom förutsättningar ändras ger den en nytta på lång sikt.

Strategi 6 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Åtgärder lyfter vikten av god kommunikation internt i regionen, till
exempel genom samverkansgrupper. I åtgärderna berörs också vikten
av att jobba på ett ändamålsenligt sätt med riktad kommunikation
till boende och verksamhetsutövare för att öka medvetenheten kring
dagvatten.
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4.1 Uppskattad kostnad och resursbehov

I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar
varit möjliga för att mer än uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en
mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov
baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas av tidigare åtgärder
är också behäftade med stor osäkerhet.

Nedan i tabell 2 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Dagvattenplan för
Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod.
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en
uppskattning av antal tjänster som behövs inom Region
Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en
del av dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.

Tabell 2: Uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som anges i Dagvattenplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive
tidsperiod.

Dagvattenplan
Uppskattad kostnad (tkr) för åtgärder under
perioden (exkl åtgärder som samlas i VA-planens
huvuddokument, exkl pågående projekt)

2018-2020 2021-2024 2025-2029

1610

2150

500

2030-

0

Uppskattad löpande kostnad (tkr) per år

Tjänster region Gotland/år (exkl pågående projekt)

Löpande

175

3

4

1

0

0,4
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Dagvattenplan: Åtgärder

DVD

1

Genomför utbildningsdag om Dagvattenhandboken för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Utbildningen genomförs löpande efter behov, t.ex. för att fånga upp tjänstemän
som börjar i regionen eller när större förändringar och kompletteringar av dagvattenhandbokens
innehåll genomförs. Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras
efterhand som mer underlag tas fram.

DVP

2

Ta fram/uppdatera interna rutiner för regionens verksamheter för att säkerställa implementeringen
av Dagvattenhandbok för Region Gotland. Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras efterhand som mer underlag tas fram.

DVP

3

Lägg in information kopplat till dagvatten och markavvattning i GIS-databaserna Solen/Geosecma.
Löpande arbete där olika enheter har olika information som ska läggas in.

DVP

4

Ta fram rutin för att använda GIS-baserad (Solen) dagvatteninformation vid planering, förtätning eller
ombyggnation.

DVP

5

Genomför historisk analys och inventering av områden med dagvattenproblematik. Resultatet läggs
in i GIS-databas (Solen och Geosecma) som nyttjas vid planering och beställning av utredningar etc.

DVP

6

DVP

7

DVP

8

DVP

9

DVP

10

Utför kartering av tätorter med avseende på ytliga avrinningsvägar och översvämningskänsliga områden där dagvattenproblematik förekommer eller kan uppstå som följd av exploatering, ombyggnation eller klimatförändringar. Underlag som ska nyttjas vid planering och beställning av utredningar
etc.
Inventera inkopplingar av dagvatten på spillvattennätet.

Lägg in resultatet från historisk analys och inventering av områden med dagvattenproblematik, kartering av ytliga avrinningsvägar och översvämningskänsliga områden samt inventering av inkopplingar av dagvatten på spillvattennätet i GIS-databaserna (Solen/Geosecma). Underlag som ska
nyttjas vid planering och beställning av utredningar etc.
Använd resultatet från historisk analys och inventering av områden med dagvattenproblematik, kartering av ytliga avrinningsvägar och översvämningskänsliga områden samt inventering av inkopplingar av dagvatten på spillvattennätet som grund för åtgärdsplanering inom respektive område.
Underlag som ska nyttjas vid planering och beställning av utredningar etc. (Pris varierar utifrån områdets storlek, förutsättningar och detaljeringsgrad).
Se över möjligheterna att öka infiltrationen till grundvattnet från dagvattenavledning som Region
Gotlands organisation ansvarar för.
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Tidplan
2018-2020

2021-2024

2025-2029

2030-

Löpande
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Dagvattenplan: Åtgärder

DVP

11

DVP

12

DVP

13

DVP

14

Identifiera och initiera dialog med verksamhetsutövare (utanför Region Gotlands organisation) som
ansvarar för dagvattenavledning där möjlighet kan finnas att öka infiltrationen till grundvattnet.
Etablera ett enhetsövergripande dagvattengrupp inom Region Gotlands organisation där dagvattenfrågor lyfts i tidigare skeden i samband med planering, tillståndsprövning, ombyggnation och förtätning.
Inled ett löpande samarbete med Länsstyrelsen med syfte att etablera rutiner som hanterar markavvattningens betydelse för VA försörjningen på Gotland. Planeringen av vatten på Gotland leds av olika
aktörer vilket kräver ett samarbete för att se helheten och inte suboptimera planeringen för olika
intressens syften.
Kartlägg vilka områden på Gotland som i ett vattenförsörjningsperspektiv är känsliga för pågående
eller tillkommande markavvattning. Kunskap som grund för dialog med intressenter och DVP pilotprojekt/testbäddar
Etablera, tillsammans med länsstyrelsen, ett forum för hantering av markavvattning på Gotland med
berörda intressenter. Syftet är att skapa ett forum där frågor kan lyftas och lösningar tas fram och testas
som beaktar helhetsperspektivet kopplat till markavvattning, inte bara en eller delar av de intressen
som finns.

DVP

15

DVP

16

DVP

17

DVP

18

DVP

19

DVP

20

Förstärka Berednings- och projekteringsenheten med tjänster för att stötta i arbetet med utredning
och projektering av dagvattenhanteringen.

DVP

21

Tydliggör fördelningen av kostnader för dagvattenanläggningars drift och underhåll.

Skapa innehåll på regionens hemsida för kommunikation av de delar av Dagvattenhandboken som
riktas till fastighetsägare, verksamhetsutövare och entreprenörer. Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras efterhand som mer underlag tas fram.
Ta fram informationsblad med informativ text om dagvatten samt en sammanställning kring vilka
rättigheter och skyldigheter man har som fastighetsägare, verksamhetsutövare, entreprenör. Dagvattenhandbok tas fram parallellt med Dagvattenplanen och kompletteras därefter med informationsbladen.
Ta fram en mall för anmälan av dagvattenanläggning där följande information ska framgå; Verksamhetsutövare, placering, utformning, funktion, provtagning och egenkontroll. Syftet är att underlätta
för verksamhetsutövaren att fullfölja sin skyldighet att anmäla dagvattenanläggning enligt 9 kap. 2 §
MB samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Se över delegationsordningen. Om det alltid kommer att behövas exploateringsavtal bör delegationsordningen ses över. Vid exploateringsavtal krävs i dagsläget att planen måste upp för beslut i fullmäktige.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/765

Andreas Larsson

4 september 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

En ev Enhetscheferna på Livsmedel och alkoholtillstånd och miljö- och hälsoskydd
har idag rätt att besluta om föreläggande med vite på upp till 10.000kr. Över det har
MHN AU rätt att besluta om viten på upp till 200.000kr. Framförallt på
livsmedelssidan är ett antal vitesbelopp högre än 10.000kr men lägre än 25.000kr så
förvaltningen föreslår att enhetschefen får rätt att besluta om viten på högst
25.000kr. Då det ibland finns behov av vitesföreläggande på över 25.000kr som inte
hinner vänta till kommande AU så föreslår förvaltningen att miljö och
hälsoskyddsnämnden delegerar rätt att besluta om vite på upp till 100.000kr till
nämndordföranden.

Föreslagna ändringar

Delegationsordningen har ändrats enligt följande:
A 1) Ekonomiärenden
1.4
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 25 000kr i varje enskilt ärende,
enligt lag om viten.
Delegat: Enhetschef

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

1.5

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/765

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 100 000 kr i varje enskilt
ärende, enligt lag om viten.
Delegat: Ordförande

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-09-04

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Andreas Larsson
Enhetschef

Johan Åberg

Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning
Fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2018-05-08
Gäller 2018-tv
Senast reviderad 2018-09-04
Ärendenr MHN 2017/765
Version 1.0

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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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

1.9

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 25 000 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 100 000 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.

Inspektör (mindre
vikt)

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

2.2

2.3

Enhetschef
Enhetschef

Ordförande

MHN AU

Enhetschef
Enhetschef

Nämndsekreterare

MHN AU
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Delegationsordning

Delegat

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

Förvaltningschef

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

Nämndsekreterare

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

Kommentar

Ordförande

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.

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

2.2

2.3

2.4

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
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.
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.

3.2

Delegat

Inspektör
(inte avslag)

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

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Kommentar

Inspektör
(inte avslag)

4)

4.3

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

Inspektör
(inte avslag)
Inspektör
(inte förbud)

Inspektör
(inte beslut om
förbud)

Inspektör

Enhetschef
Inspektör
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Ärende/Lagrum
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.
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

Delegat

Inspektör

Enhetschef

Inspektör

Inspektör

Enhetschef
Enhetschef

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer
kap 14

8.1

Beslut i ärenden med anledning av tillstånd eller anmälan Inspektör
enligt 40-41 §§ SFS 2014:425.
Inspektör
Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening
vid hantering av brandfarliga vätskor. NFS 2003:24
Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar Inspektör
som innehåller fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, enligt förordningen om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
SFS 2016:1128.

8.3

Kommentar

Inspektör

8)

8.2
Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning
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Ärende/Lagrum
8.4

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna
PCB-produkter i byggnader och anläggningar enligt 18 §
förordningen (2007:19) om PCB mm.

9)

Avfall och producentansvar kap 15

9.1

Besluta om dispens eller undantag från bestämmelserna i
renhållningsordningen. 26-30, 34 §§ Region Gotlands
avfallsföreskrifter.
Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller
annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall
än trädgårdsavfall. 45 § avfallsförordningen.

9.2

10)

Delegat

Kommentar

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Tillsyn – miljöfarlig verksamhet kap 26 och 27

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.

Enhetschef

10.2

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Enhetschef
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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.
11)

Delegat

Kommentar

MHN AU

MHN AU

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

1.3

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

1.4
1.5

1.6

Inspektör

Inspektör
Enhetschef

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör
Enhetschef
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2.1

2.2

2.3

Delegat

Inspektör

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

3.1

3.2

4.3

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

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

Kommentar

Enhetschef
Enhetschef

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

3)

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

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

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.

Inspektör

Enhetschef

Inspektör

Inspektör

Inspektör
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Delegat

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

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Ärendenr MHN 2017/765 Datum 2018-05-08

Delegationsordning

Kommentar

Inspektör
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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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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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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1. Sammanfattning
År 2035 är Norrköping en kommun med ett näringslivsklimat i
toppklass.
Som en del i arbetet med att uppfylla den visionen vill politikerna i
byggnads- och miljöskyddsnämnden föreslå kommunfullmäktige att
anta en ny taxa och en ny avgiftsmodell med efterdebitering inom
livsmedelskontrollen, en Norrköpingsversion av den så kallade
Rättviksmodellen.
Byggnads- och miljöskyddsnämnden har gett bygg- och
miljökontoret i uppdrag att utreda en övergång till en modell med
efterdebitering när det gäller att ta ut avgifter i samband med
livsmedelskontroller. Ett utredningsuppdrag som ska mynna ut i ett
förslag till kommunfullmäktige.
I utredningsuppdraget ingick även att ta fram ett förslag på ett nytt
taxedokument inom livsmedelsområdet. ”Dokumentet ska vara
transparent avseende de avgifter debitering avser, tydlig i sitt språk
och enkel att förstå.”
Arbetet med att utreda en övergång till efterdebitering är slutfört och
presenteras i den här handlingen. Det har även arbetats fram ett nytt
förslag till taxa och en ny timavgift.
Förslaget med efterdebitering och den föreslagna taxan är beräknat
på ett sätt som inte skiljer sig från 2017 års budgetförutsättningar och
övriga kända förutsättningar. Den föreslagna timavgiften innebär en
sänkning från 1 159 kronor till 1 070 kronor (2017 års prisnivå).
Främst beror det på att taxan är framräknad med en ny
beräkningsmodell från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det
kan innebära ett intäktsbortfall men på grund av den rörlighet som
finns i branschen så är det svårt att få fram en verklig
beräkningsgrund.
I utredningen framgår vilka kommuner som tillämpar
efterdebitering, deras modeller och det finns ett förslag till en
Norrköpingsmodell. Norrköpingsmodellen är möjlig att införa vilket
innebär att verksamhetsutövare debiteras efter att kontrollen har
genomförts och att den årliga kontrollavgiften inte särdebiteras utan
inkluderas i timavgiften.
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I dagsläget är rättsläget fortfarande oklart när det gäller att göra
avsteg från den förordning som reglerar avgifterna för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Det finns ingen
vägledning i form av beslut eller domar från överprövande instanser
eftersom inget beslut i samband med efterdebitering hittills (mitten
av augusti 2017) har överklagats.
I kommunen finns det ca 1 000 registrerade livsmedelsverksamheter
varav det är cirka 700 som inte får ett årligt besök utifrån gällande
riskklassificeringssystem.
Enligt den juridiska expertis som varit rådgivande i utredningsarbetet
finns det förutsättningar för att efterdebitering ska gå att genomföra.
Verksamhetsutövare har visat ett vagt intresse för den föreslagna
förändringen. De informationsträffar nämnden bjudit in till under
utredningstiden har få verksamhetsutövare hörsammat. De som ändå
kommit har varit positiva till det förslag som har presenterats.
Det finns bland livsmedelsinspektörerna en viss oro för införandet av
en Norrköpingsmodell och då gäller det främst att modellen avviker
från gällande förordning, de följder Norrköpingsmodellen kan få för
den psykosociala arbetsmiljön samt en befarad ökad
arbetsbelastning.
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2. Inledning
Byggnads- och miljöskyddsnämnden har gett ett uppdrag till byggoch miljökontoret att utreda en övergång till en modell med
efterdebitering när det gäller att ta ut avgifter i samband med
livsmedelskontroller. Modellen kallas Rättviksmodellen och den
används - förutom i Rättviks kommun - även av Region Gotland,
Mjölby kommun och Surahammars kommun.
Rättviksmodellen innebär bland annat en alternativ tolkning av
reglerna i Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedelsprodukter och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) när
det gäller att debitera den årliga kontrollavgiften av kommunalt
registrerade livsmedelsverksamheter.
I utredningsuppdraget ingår även att ta fram ett förslag på dokument
för taxa inom livsmedelsområdet. Dokumentet ska vara transparent
avseende de avgifter debitering avser, tydlig i sitt språk och enkel att
förstå.
I utredningsuppdraget ingår inte att föreslå någon förändring
avseende arbetssättet med risk- och erfarenhetsbaserad kontroll inom
livsmedelsverksamheten. Utredningen handlar om att ta fram ett
förslag på en ny taxa för avgifter inom livsmedelskontrollen samt att
utreda möjligheten att ändra från en årlig förskottsdebitering till
efterdebitering.
Dock kommer vissa interna arbetsrutiner att behöva förändras utifrån
att ett förändrat debiteringssätt införs.

3. Syfte
I styrdokumentet Vision för 2035 står:
År 2035 är Norrköping


En kommun med näringslivsklimat i toppklass

Byggnads- och miljöskyddsnämndens syfte med att införa
efterdebitering är att skapa ett bättre näringslivsklimat. Norrköpings
kommun vill skapa bättre förutsättningar för företagare att verka och
driva företag i kommunen. Ett bättre näringslivsklimat bidrar till att
stärka bilden av Norrköping som en attraktiv stad.
I april månad fick kommunen en indikation på ett förbättrat
näringslivsklimat. Då redovisade SKL resultatet från
servicemätningen INSIKT. I den undersökningen har Norrköping
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klättrat 100 placeringar, från plats 137 (år 2014) till plats 37 (år
2016).

4. Bakgrund
Den 1 juni 2016 bjöd VISITA, Svensk besöksnäring, in till ett möte i
syfte att få till stånd en dialog mellan kommunens politiker och
företagarna inom besöksnäringen för att gemensamt skapa
förutsättningar för en mer attraktiv stad. Företrädare från Rättviks
kommun var inbjudna för att informera om deras väg till införandet
av den så kallade Rättviksmodellen inom livsmedelskontrollen.
Både politiker från nämnden och tjänstemän från bygg- och
miljökontoret närvarade vid mötet. På nästkommande
nämndsammanträde gavs ett uppdrag till bygg- och miljökontoret att
inleda en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att gå över till
den så kallade Rättviksmodellen i Norrköping.
I förstudiearbetet, i samband med framtagande av exempel på
effekterna av efterdebitering och införande av en årlig administrativ
avgift - relaterat till nu gällande taxa - blev det mycket tydligt att det
krävdes en genomgripande översyn av hela livsmedelstaxan.
Det föreföll helt orimligt att växla om och tillämpa nuvarande taxa
med införandet av ett nytt sätt att debitera samt hur en förändring
kunde vara möjlig utifrån gällande förordning.
Nämnden gav då ett tilläggsuppdrag till bygg- och miljökontoret att
förutom tidigare uppdrag, räkna fram ett förslag på en ny taxa
anpassad till reella kostnader, ett förslag till nytt taxedokument, se på
möjligheten till införande av en årlig administrativ kontrollavgift och
införa efterdebitering.
I uppdraget ingick även att taxedokumentet skulle vara transparent
avseende de avgifter debitering avser, tydlig i sitt språk och enkel att
förstå. Från en förstudie hade uppdraget övergått till ett ordinärt
utredningsuppdrag.

5. Ekonomiska konsekvenser av föreslagen
förändring
Förslaget med efterdebitering och den föreslagna taxan är beräknat
på ett sätt som inte skiljer sig från 2017 års budgetförutsättningar och
övriga kända förutsättningar.
Den föreslagna taxan innebär en sänkning av timavgiften från 1 159
kronor till 1 070 kronor (2017 års prisnivå). Främst beror det på att
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taxan är framräknad med en ny beräkningsmodell från SKL. Det kan
innebära ett intäktsbortfall men på grund av den rörlighet som finns i
branschen så är det svårt att få fram en verklig beräkningsgrund.
Faktureringen av kontrollavgifterna kommer inledningsvis, fram till
att ett nytt ärendehanteringssystem har fasats in, att kräva manuell
hantering av fakturaunderlagen. Det medför en ökad kostnad om
cirka 380 000 kronor på årsbasis. I den planering som finns i
dagsläget så ska ett nytt system kunna tas i bruk under senare delen
av hösten 2018. När kostnaden för manuell hantering av fakturor
upphör ersätts den av kostnader för kapitaltjänst (avskrivning och
ränta) för nytt ärendehanteringssystem. För den ökade kostnaden är
hänsyn tagen i den föreslagna avgiften.
Inledningsvis kommer det även att krävas informationsinsatser till
verksamhetsutövarna. Omfattningen av kostnaderna är inte kända
fullt ut och bedömningen är att de ska rymmas inom befintlig
budget.
Debiteringen i efterskott innebär ökat krav på att säkerställa att varje
prestation blir fakturerad. Då kommunen redan idag fakturerar i
efterskott för exempelvis extra offentlig kontroll, så borde detta inte
innebära extra åtgärder.
För verksamhetsutövare kan det innebära att fakturering av
kontrollen sker mer än en gång per år, då den kan vara uppdelad på
flera besök under året. Verksamhetsutövare med kontroll var tredje
år kan att få en faktura under tre-årsperioden i stället för en faktura
per år. För kommunen kan det innebära att begäran om att få
upprätta avbetalningsplaner ökar, då betalningsmöjligheten hos
verksamhetsutövare minskar beroende på högre belopp.
Att debitera avgiften för livsmedelskontroll i efterskott innebär för
verksamhetsutövarna att de tydligare vet vad de betalar för, och att
de betalar när prestationen är utförd. För kommunen innebär det en
kreditrisk enligt allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns
fordringsbevakning (KS 1994/223 KF 1994-06-22):
”Om det bedöms vara lämpligt bör fakturering ske i förskott
innan kommunens prestation sker. Fakturering i efterskott
skall ske snarast efter fullgjord prestation. I vissa fall kan det
dock vara lämpligt och acceptabelt att avvakta utgången av
en prestationsperiod, till exempel till månadsskiftet. Om
betalning ska ske efter att kunden erhållit prestationen
uppkommer en kreditrisk”.
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5.1 Konsekvenser för verksamhetsutövare
Det blir det tydligare vad de betalar för, och att de betalar när
prestationen är utförd. Det innebär också en sänkning av avgiften.
För verksamhetsutövare kan det dock innebära ökad fakturering
alternativt större belopp vid faktureringstillfället. Den sistnämnda
konsekvensen kan minska betalningsmöjligheten.
5.2 Konsekvenser för kommunen
Det kan bli ett intäktsbortfall men med den rörlighet som är i
branschen så är det inte möjligt att finna en verklig beräkningsgrund.
Inledningsvis kommer hanteringen av faktureringen av kontrollen att
ske manuellt. Nytt ärendehanteringssystem ska fasats in under senare
delen av nästa år. I den föreslagna avgiften är hänsyn tagen till dessa
delar. Det kommer att krävas informationsinsatser, och kostnaden för
dessa får rymmas inom befintlig budget. Livsmedelsverksamheten
fakturerar redan idag i efterskott rörande exempelvis extra offentlig
kontroll. Det borde därför inte vara några ökade krav på att
säkerställda att fakturering sker för utförda prestationer. För de
livsmedelsföretag som kommer att få en istället för tre fakturor under
en treårsperiod kan betalningsmöjligheten bli lägre. Det kan resultera
i fler avbetalningsplaner.
För både verksamhetsutövare och kommunen är slutsatsen att
fördelarna överväger nackdelarna att införa efterdebitering av
avgiften för livsmedelskontroll.

6. Vad säger gällande förordning?
Det är i Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter som det är reglerat på
vilket sätt och vad en kontrollmyndighet (kommun) ska ta betalt för.
I förordningen anges att en kontrollmyndighet är skyldiga att ta ut en
årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för den offentliga
kontrollen. Avgiften ska betalas av de företagare och aktörer vilkas
verksamheter är föremål för kontroll. Den årliga avgiften ska betalas
med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår så verksamheten
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår.
Beslut om vilken taxa som ska gälla fastställer kommunfullmäktige.
Byggnads- och miljöskyddsnämnden har möjlighet att varje år fatta
beslut om en indexreglering av taxan.
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De kommuner som nu har infört efterdebitering i samband med
offentlig kontroll av livsmedel har gjort en annan tolkning än
Livsmedelverket av förordningen.

7. Rättsläget
Att efterdebitera och inte ta ut en årlig avgift kan strida mot
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
I förordningen anges att en kontrollmyndighet är skyldig att ta ut en
årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för den offentliga
kontrollen. En Norrköpingsmodell innebär att verksamheter som inte
får ett årligt kontrollbesök inte heller kommer att betala någon årlig
avgift utan debiteras kontrollavgiften vart annat eller vart tredje år
och då i samband med att livsmedelskontrollen sker.
Stadsjurist Charlotte Rydberg har i olika skeenden varit involverad i
utredningsarbetet. Hon kommenterar rättsläget enligt följande:
Enligt 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska den årliga
avgiften betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Både Livsmedelsverket och Statskontoret har tolkat bestämmelsen
som att betalningen ska ske i förväg. Det är dock en fråga om hur
man tolkar bestämmelsen. Utifrån ordalydelsen skulle det faktiskt
kunna handla om hur man bestämmer avgiftens storlek (dvs. att man
ska betala en avgift för varje år som man påbörjar), snarare än när
betalningen ska ske. Det finns inga allmänna kommunal- eller
offentligrättsliga principer som bestämmer när en avgift ska betalas.
Det tillhör inte heller vanligheten att man i förordningstext beslutar
om tidpunkten för när en avgift ska betalas, man lägger i
normalfallet endast kraft på att myndigheterna har rätt att ta ut
avgifter och överlämnar de rent administrativa åtgärderna till varje
myndighet.
Sammanfattningsvis är det rättsliga läget alltså fortfarande oklart,
men med ett visst tolkningsutrymme för att efterdebitering ska gå att
genomföra. Man måste naturligtvis ta i beaktande att enskilda
näringsidkare kan komma att lyfta frågan till domstol eller
tillsynsmyndighet.
I dagsläget har inga ärenden som rör avgifter i samband med
livsmedelskontroll överklagats i region Gotland eller de tre
andra kommunerna som tillämpar efterdebitering.
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8. Debitering vid livsmedelskontroll
För att förklara debiteringssättet av livsmedelskontroller krävs en
beskrivning av hur avgiften räknas fram.
Som grund är 2017 års verksamhetsbudget för
livsmedelsverksamheten och en modell för taxeberäkning som SKL
tog fram år 2015.
I kontrollavgiften ingår kostnad för löner inklusive
personalomkostnadspålägg (overheadkostnader - exempelvis
kompetensutveckling, IT, arkiv samt lokaler) inklusive arbetsledning
samt myndighetsspecifika delar som prov- och laboratorieanalyser,
mätinstrument, material och politisk verksamhet.
Nuvarande modell för debitering i samband med
livsmedelskontroller är konstruerad så att verksamhetsutövare
betalar en årlig kontrollavgift med ett helt avgiftsbelopp i början av
varje kalenderår. Nivån på avgiften bestäms utifrån det antalet
kontrolltimmar som kommunen fastställer.
Antalet kontrolltimmar fastställs utifrån den risk- och
erfarenhetsinklassning som kommunen som myndighet har beslutat
om. Modellen med risk- och erfarenhetsinklassning har arbetats fram
av Livsmedelsverket och kommunerna rekommenderas av
Livsmedelsverket att använda den modellen.

9. Kommunens livsmedelskontroll
9.1 Livsmedelskontroll utifrån en fastställd kontrollplan
Inför varje nytt verksamhetsår fastställer byggnads- och
miljöskyddsnämnden en aktivitets- och kontrollplan för
livsmedelverksamheten.
I aktivitets- och kontrollplanen beskrivs


Övergripande mål för myndigheter i livsmedelskedjan



Gemensamma effektmål för myndigheterna i
livsmedelkedjan, nationell kontrollplan för livsmedelskedjan.
För perioden 2017-2019 gäller 4 effektmål:
- säkert dricksvatten
- mikrobiologiska risker
- kemiska risker
- information i livsmedelskedjan



Operativa mål som ska bidra till att de effektmål som tagits
fram ska nås
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Mål och Vision för den offentliga livsmedelskontrollen i
Norrköpings kommun. Professionell livsmedelskontroll – för
konsumenternas och företagens bästa



Aktiviteter utifrån byggnads- och miljöskyddsnämndens
uppdragsplan

9.2 Riskklassning i livsmedelskontrollen
Kommunen riskklassar varje livsmedelsverksamhet och klassningen
görs med hjälp av en modell som Livsmedelverket har arbetet fram
och som rekommenderas att kommunerna använder.
I riskklassningen bedöms




Typ av verksamhet och vilken sorts livsmedel som hanteras
Livsmedelsproduktionens storlek
Vilka konsumentgrupper som livsmedlet är avsett för

Tillagning av livsmedel till känsliga konsumentgrupper får en högre
riskklassning. Till känsliga konsumentgrupper hör små barn upp till
5 år och äldre personer.
9.3 Erfarenhetsklassning i livsmedelskontrollen
Förutom riskklassning gör kommunen en erfarenhetsinklassning. Det
finns tre nivåer för erfarenhetsklasser, A, B och C. Erfarenhetsklass
B är normalläge och den erfarenhetsklass en nystartad anläggning
bör placeras i.
När kommunen har fått erfarenhet av hur en verksamhetsutövare
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan
erfarenhetsklassningen - och därmed också kontrolltiden - justeras.
Erfarenhetsklassning A innebär en sänkning av den årliga
kontrolltiden med 50 procent.
Erfarenhetsklassning C innebär en ökning av den årliga kontrolltiden
med 50 procent.
Här finns det alltså en möjlighet för verksamhetsutövare att påverka
antalet kontrolltimmar och därmed även kostnaden.
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Tabell 1
Erfarenhetsklass

Tidsfaktor

A

Minskad kontrolltid i förhållande till
normalläget

B

Normalläget

C

Ökad kontrolltid i förhållande till
normalläget

0,5 tim
1 tim
1,5 tim

Risk- och erfarenhetsklassning för livsmedelskontroller löper över 3
år. Tabell 2 nedan visar ett registeruttag från
livsmedelsverksamheten per den 22 augusti 2016 vilken beskriver
antalet kontrollobjekt - totalt 1 041 - fördelat i risk- och
erfarenhetsinklassning.
I kolumnerna A, B och C anges antalet verksamheter per risk- och
erfarenhetsinklassning.
I samband med att olika beräkningar gjorts under utredningstiden, är
det nedanstående tabellmaterialet som har använts.
Tabell 2

Erfarenhetsinklassning
Antal
kontrolltimmar
per år
Riskklass
26
20
14
10
6
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

A

B

C

1
12
34
41
14
124
55

9
28
105
110
348
153

4
2
1

281

753

7

9.4 Extra offentlig kontroll
Om det upptäcks brister vid den ordinarie offentliga kontrollen gör
myndigheten ett nytt kontrollbesök i syfte att se om de brister som
upptäckts har rättats till. Debiteringen för extra offentlig kontroll
sker redan i efterskott.
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9.5 Nuvarande modell för debitering, två exempel
Med nuvarande modell har en verksamhetsutövare med 14
kontrolltimmar betalat kontrollavgiften i början av året.
Kontrollbesöken har sedan skett fördelat över kalenderåret,
verksamhetsutövaren har besökts varje år. I samband med
kontrollbesöken på plats görs även erforderligt för- och efterarbete i
ärendet.
Exempel A, en verksamhet med 14 kontrolltimmar per år
Nuvarande debiteringsmodell för en verksamhetsutövare med 14
timmar/år, enligt risk- och erfarenhetsinklassning en 3 B –
verksamhet, se tabell 2.

År 1




Februari: debitering av årsfaktura 16 100 kr
April: kontrollbesök på plats 5 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Juni: kontrollbesök på plats 4 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete

År 2




Februari: debitering av årsfaktura 16 100 kr
April: kontrollbesök på plats 7 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Juni: kontrollbesök på plats 2 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete

År 3




Februari: debitering av årsfaktura 16 100 kr
April: kontrollbesök på plats 6 timmar samt 2 timmar föroch efterarbete
Juni: kontrollbesök på plats 4 timmar samt 2 timmar för- och
efterarbete

Exempel B, en verksamhet med 1 kontrolltimme per år
Nuvarande debiteringsmodell för en verksamhetsutövare med 1
timme/år, enligt risk- och erfarenhetsinklassning en 8 B –
verksamhet, tabell 2. På grund av att antalet kontrolltimmar är så få
har kontrolltimmarna lagts ihop och ett kontrollbesök har genomförts
vart tredje år.

År 1


Februari: debitering av årsfaktura 1 159 kr, inget
kontrollbesök

År 2


Februari: debitering av årsfaktura 1 159 kr, inget
kontrollbesök

År 3


Februari: debitering av årsfaktura 1 159 kr
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April: kontrollbesök på plats 2 timmar samt 1 timme för- och
efterarbete

10. En Norrköpingsmodell
10.1 Omvärldsspaning - Andra kommuners modeller för
efterdebitering
Vad som i dagsläget är känt har tre kommuner och en region börjat
tillämpa efterdebitering, Rättvik, Surahammar, Mjölby och region
Gotland. Under utredningsarbetet har modellerna i Rättviks
kommun, Mjölby kommun och region Gotland varit föremål för
intresse och granskning, även om dom kommunerna skiljer sig från
Norrköping på några områden.
Rättvik och Mjölby har relativt få kontrollobjekt. Rättvik och region
Gotland har till skillnad från Norrköping många
säsongsverksamheter. Det finns även skillnader i
debiteringsmodellerna.
10.2 Rättvik
Rättvik var först ut och började tillämpa efterdebitering 2013.
Kommunen har ca 150 kontrollobjekt. Förutom efterdebitering
innebär Rättviksmodellen - i Rättvik - även ett utvecklat arbetssätt i
samband med kontrollbesöken. Verksamhetsutövarna är vad som
erfars, mycket nöjda med den här modellen.
Rättviks debitering innebär
- en årlig administrativ kontrollavgift på 1 000 kronor som avses
tillgodose de kostnader nämnden har för att uppfylla sitt
tillsynsansvar
- en timavgift på 780 kronor
10.3 Region Gotland
Regionen började tillämpningen 2016, regionen har ca 900
kontrollobjekt.
Regionens debitering innebär
- en årlig administrativ kontrollavgift på 505 kronor som avses
tillgodose de kostnader nämnden har för att uppfylla sitt
tillsynsansvar
- en timavgift på 1 010 kronor
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Livsmedelsverksamheten på Gotland har redan påbörjat en
utvärdering av övergången till efterdebitering. Verksamhetens
erfarenhet av att ha en årlig administrativ avgift är att det blir mycket
frågor om avgiften samtidigt som den genererar en hel del kostsam
meradministration. Livsmedelsverksamheten överväger att föreslå en
ändring och baka in den administrativa avgiften i timavgiften. De
kommer dock att avvakta Livsmedelsverkets utredningsrapport.
Både Rättviks kommun och region Gotland tar ut en årlig
kontrollavgift och i och med det kan man säga att de lever upp till
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter som anger att en
kontrollmyndigheten är skyldiga att ta ut en årlig avgift för att täcka
kommunens kostnader för den offentliga kontrollen.
10.4 Mjölby kommun
Mjölby började tillämpningen i januari 2017. Kommunen har cirka
300 kontrollobjekt.
Mjölbys debitering innebär
- en timavgift på 1 100 kronor.
Några i utredningsgruppen var under våren i Mjölby på ett
studiebesök. Mjölby kommun tar inte ut någon årlig administrativ
kontrollavgift till skillnad mot Rättvik och region Gotland. Mjölby
motiverar det ställningstagandet med att man utför en risk- och
erfarenhetsbaserad livsmedelskontroll och följer den av
Livsmedelsverkets framtagna modell för det arbetet.
För verksamhetsutövare i Mjölby kommun med 2 kontrolltimmar
eller mindre per år läggs timmarna samman och ett kontrollbesök
genomförs vart tredje år.
Mjölby avvaktar med att debitera i anslutning till kontrollbesöken
utan samlar underlagen från de utförda kontrollerna under året och
debiterar verksamhetsutövarna under hösten. Senare görs en slutlig
avstämning innan årsskiftet för eventuella kompletterande
debiteringar.

11. En modell i Norrköping
Under utredningstiden har flera olika aspekter diskuterats, bland
annat huruvida det i samband med införandet av efterdebiteringen
även skulle införas en årlig (administrativ) avgift och om den skulle
särdebiteras eller inte. Med en årlig avgift skulle kommunen på så
vis leva upp till den nu gällande förordningen på samma sätt som
Rättvik och region Gotland valt att göra.
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Den Norrköpingsmodell som nu föreslås innebär att debitering sker
efter att kontrollbesöket har genomförts och att den årliga
kontrollavgiften - för de kostnader nämnden har för att uppfylla sitt
tillsynsansvar - bakas in i timavgiften. Utifrån ovanstående är en
timavgift för Norrköpingsmodellen framräknad till 1 070 kronor (år
2018).
11.1 Norrköpingsmodellen, exemplifierad
Norrköpingsmodellen är möjlig att införa och förslaget innebär alltså
att debiteringen kommer att ske efter att kontrollbesöket är
genomfört och att den då inkluderar den årliga kontrollavgiften.
Fortfarande gäller antalet kontrolltimmar enligt risk- och
erfarenhetsinklassningen, se tabell 2.
11.2 Exempel A
En verksamhet med 14 kontrolltimmar per år. Exempel på
efterdebitering av kontrollavgift för en verksamhetsutövare med 14
kontrolltimmar/år, enligt risk- och erfarenhetsinklassningen en 3 B verksamhet

År 1





April: kontrollbesök på plats 5 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Debitering á 7,5 timmar
Juni: kontrollbesök på plats 4 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Debitering á 6,5 timmar

År 2





April: kontrollbesök på plats 7 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Debitering á 9,5 timmar
Juni: kontrollbesök på plats 2 timmar samt 2,5 timmar föroch efterarbete
Debitering á 4,5 timmar

År 3





April: kontrollbesök på plats 6 timmar samt 2 timmar föroch efterarbete
Debitering á 8 timmar
Juni: kontrollbesök på plats 4 timmar samt 2 timmar för- och
efterarbete
Debitering á 6 timmar

11.3 Exempel B
En verksamhet med 1 kontrolltimme per år. Exempel på
efterdebitering för en verksamhetsutövare med 1 timme/år, enligt
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risk- och erfarenhetsinklassningen en 8 B - verksamhet. På grund av
att antalet timmar är så få har kontrolltimmarna lagts ihop och ett
kontrollbesök har genomförts vart tredje år.

År 1


Kontroll- och debiteringsfritt år

År 2


Kontroll- och debiteringsfritt år

År 3



April: kontrollbesök på plats 2 timme samt 1 timmar för- och
efterarbete
Debitering á 3 timmar

12. Nationella utredningar
12.1 Statskontorets utredning 2014
Regeringen gav i november 2014 Statskontoret i uppdrag att
utvärdera Livsmedelsverkets och kommunernas avgiftsfinansiering
av den offentliga livsmedelskontrollen. I Statskontorets rapport som
presenterades juni 2015 konstateras att nuvarande avgiftsmodell
brister både i begriplighet och legitimitet och det är framför allt beror
på tre orsaker, riksklassningsmodellen, förhandsbetalningen och
avgifter för extra offentlig kontroll. Vidare går att läsa i
Statskontorets rapport:
Förhandsbetalning innebär pedagogiska problem
Avgifterna inom livsmedelskontrollen tas i normalfallet ut vid
årets början. Detta är i enlighet med hur Livsmedelsverket
tolkar reglerna. Modellen med förhandsbetalning skapar
dock pedagogiska problem eftersom kontrollen utförs först
efter det att avgiften har betalats. I vissa fall utför kommunen
kontrollen året efter, ibland ännu senare. Att betala för en
kontroll som utförs långt senare riskerar att undergräva
legitimiteten för avgifterna, men också för
livsmedelskontrollen som sådan.
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Efterhandsbetalning bör möjliggöras
Kontrollavgifterna betalas enligt nuvarande modell i förskott.
Modellen brister dock i legitimitet hos livsmedelsföretagarna.
I det avseendet bedömer Statskontoret att en modell med
efterhandsbetalning är att föredra.
12.2 Nytt utredningsuppdrag
Regeringen har efter Statskontorets rapport nu gett Livsmedelverket
i uppdrag att bland annat utreda nuvarande avgiftskonstruktion.
Utredaren beskriver uppdraget enligt följande:
Övergripande syfte
Syftet med Livsmedelsverkets avgiftsöversyn är att kartlägga
och förklara nuvarande avgiftssystem med dess för- och
nackdelar samt där det behövs ge förslag på hur beräkningar
och uttag av avgifter kan förändras och förbättras. Målet är
ett tydligt (begripligt och förutsägbart), flexibelt, effektivt och
transparent system för uttag av avgifter inom ramen för
Livsmedelsverkets kontroll, men i vissa delar även för den
kommunala kontrollen. Systemet ska säkerställa att kraven
på avgifter i lagstiftningen är uppfyllda och
förutsättningarna ska vara anpassad till den nya
kontrollförordningens ikraftträdande. Systemet ska också
vara lätt att förstå för användare och de som betalar och det
ska på ett rimligt sätt gå att förutsäga vilka kostnader som är
aktuella för de olika verksamheterna.
Frågan om efterdebitering
En del av översynen handlar om att utreda frågan om
debitering i förskott eller efterhandsdebitering. När det
gäller debitering av den årliga kontrollen i kommunerna så
finns det idag ett antal kommuner som gått över till, eller
utreder möjligheten att gå över till, debitering i efterhand.
Oftast tar man ut en fast avgift från alla livsmedelsföretag
som ska få kontroll, utöver det debiteras en avgift efter utförd
kontroll och företagen får en samlad faktura en gång per år.
Livsmedelsverkets inställning har varit att formuleringen i
nuvarande lagstiftning (förordningen) inte möjliggör uttag av
avgiften i efterhand utan att ett införande av debitering i
efterhand kräver en lagändring. Statskontorets avgiftsrapport
pekar på behovet att utreda och möjliggöra debitering i
efterhand.
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Livsmedelsverkets utredare har varit i kontakt med bygg- och
miljökontoret under utredningarbetet och arbetsgruppen har haft
möjlighet att delge Livsmedelsverkets utredare tankarna kring en
Norrköpingsmodell. Livsmedelsverkets utredning ska vara klar
under augusti/september 2017.
12.3 Interna utredningar
I april 2015 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till kommunstyrelsens
kansli att i samverkan med bygg- och miljökontoret göra en översyn
av kommunens taxor inom byggnads- och miljöskyddsnämndens
ansvarsområde samt lämna förslag på åtgärder. Bakgrunden till
uppdraget var att taxorna vid flertalet tillfällen hade varit uppe för
politisk diskussion.
Utifrån utredningens slutsatser beslutade kommunfullmäktige (201601-25, § 4) att avvakta en eventuell lagändring inför ett
ställningstagande om att ändra debiteringsmodell för
livsmedelstaxan.

13. Motioner till kommunfullmäktige som berört
frågan
Vid två tillfällen, år 2013 och 2015, har motioner väckts till
kommunfullmäktige avseende kontrollavgifter inom
livsmedelsområdet.
År 2013 motionerade fem politiker i den dåvarande Alliansen,
Fredrik Bergqvist (M), Päivi Johansson (M), Mathias Sundin (FP),
Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) att
kommunfullmäktige skulle uppdra till byggnads- och
miljöskyddsnämnden att
1) genomföra förändringen att ingen årlig kontrollavgift skulle
debiteras i de fall då ingen livsmedelskontroll genomförts, förutom
ett rimligt belopp för registerhållning
2) att en den faktiska kostnaden för den utförda kontrollen skulle
debiteras i efterhand.
I enlighet med byggnads- och miljöskyddsnämndens yttrande avslog
kommunfullmäktige motionen med motiveringen att en förändring
troligen skulle innebära ökade kostnader för näringsidkaren och att
det sannolikt skulle krävas ett ökat kommunalt anslag för att
bibehålla en kvalitetssäkrad livsmedelskontroll.
År 2015 motionerade Mia Sköld (MP) om att
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1) Norrköpings kommun skulle undersöka de modeller för tillsyn
som Rättvik arbetat fram
2) Norrköpings kommun skulle göra tillämpliga anpassningar i
samråd med näringslivet och sedan tillämpa modellen.
Kommunfullmäktige avslog även den här motionen i enlighet med
yttrandena från byggnads- och miljöskyddsnämnden och
näringslivskontoret med hänvisning till ett antal pågående
utredningar både i kommunen och på nationell nivå.

14. Kommunikationsinsatser under
utredningarbetet
Under utredningstiden har olika kommunikationsinsatser genomförts
riktade till såväl den externa målgruppen som till inspektörsgruppen.
14.1 Externa
I december månad bjöd nämnden in till ett informationsmöte i
Sessionssalen. Mötet annonserades i dagspressen och på kommunens
hemsida. På mötet informerade nämndens ordförande om det
uppdrag som hade getts till kontoret och en preliminär tidsplan.
Redan då, efter tilläggsuppdraget om att se över hela taxemodellen,
bedömdes att en utredning kunde vara klar tidigast till sommaren
2017 och att en övergång till en ny modell kunde vara möjlig att
införa 1 januari 2018.
Vid det tillfället gavs det även information om att det skulle bli
ytterligare två informationstillfällen i maj månad med avsikt att då
presentera ett förslag till Norrköpingsmodell.
Ett 20-tal verksamhetsutövare hade hörsammat inbjudan, vilket får
anses vara få utifrån att det finns drygt 1000 registrerade
verksamhetsutövare i kommunen. Generellt var
verksamhetsutövarna positiva till den planerade förändringen. En
verksamhetsutövare gav uttryck för att förslaget var av en ren
kosmetisk karaktär. Verksamhetsutövarens förhoppning och åsikt var
att kommunen i sin strävan att förbättra näringslivsklimatet i
besöksnäringen borde ta ett större och kraftigare omtag för att på sikt
få till åtgärder som gav mer skatteintäkter som därigenom kunde
sänka eller helt ta bort olika avgifter.
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14.2 Informationsmöten i maj 2017
Till de två informationstillfällena i maj beslutades det att inbjudan
skulle ske både via annonsering och via direktutskick till samtliga
verksamhetsutövares fakturaadress i hopp om att fler skulle komma
för att ta del av informationen. Till de här informationstillfällena
krävdes anmälan utifall det fanns behov av tolkstöd.
Till informationstillfällena kom det mycket få anmälningar. Trots
detta genomförde politiker och arbetsgruppen båda
informationsträffarna som planerat, för drygt 10 verksamhetsutövare.
Vid dessa tillfällen kunde representanter från arbetsgruppen
presentera Norrköpingsmodellen, visa utkasten till taxedokument
samt ta emot synpunkter. Generellt kan sägas att
verksamhetsutövarna ställde sig positiva till förslagen även om
någon verksamhetsutövare fortfarande ansåg förändringen vara av
ren kosmetisk karaktär.
14.3 Interna kommunikationsinsatser
Inom livsmedelsverksamheten har det löpande och kontinuerligt och
utifrån efterfrågan lämnats information. Det har även varit en
informationsträff där nämndens ordförande informerade om och
förklarade syftet med Norrköpingsmodellen. Under april månad
träffade utredningens arbetsgrupp livsmedelsverksamhetens personal
för att informera om de förslag som fanns avseende taxemodell och
aktuell status på utredningen.
14.4 Arbetsmiljön för livsmedelsinspektörerna
Det finns inom arbetsgruppen en viss oro för införandet av en
Norrköpingsmodell. För att lyfta upp och ge ljus till den oron
genomfördes i mars månad en gemensam workshop med politiker,
livsmedels-verksamhetens personal och utredningens arbetsgrupp.
Syftet med workshopen var att tillsammans identifiera konsekvenser
med ett införande av en Norrköpingsmodell.
Risker som bedömdes av livsmedelsinspektörerna som mest
sannolika vid ett införande av Norrköpingsmodellen var


påverkan på den psykosociala arbetsmiljön såsom stress,
negativa reaktioner från verksamhetsutövare



”klockning” vid kontrollbesök

 en meradministration i och med att modellen genererar fler
fakturor
 efterdebitering är i strid mot gällande förordning
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Utifrån workshopen sammanställdes en handlingsplan där åtgärder
såväl interna som externa finns dokumenterade jämte vem som
ansvarar för åtgärden, tidsplan, eventuella kostnader och
uppföljning.
I handlingsplanen framgår att som de viktigaste åtgärderna vid ett
införande blir information och kommunikation såväl internt som
externt. Det finns förberett en kommunikationsplan för det.
Dessutom bör - utifrån den oro som föreligger i arbetsgruppenen - en
utvärdering ske av förändringen under förutsättning att
Norrköpingsmodellen blir realitet.
14.5 Kommunikationsinsatser utifrån erforderliga beslut
Som tidigare sagts finns det en kommunikationsplan upprättad
utifrån att Norrköpingsmodellen blir en realitet. I
kommunikationsplanen är det förberett bland annat för kommande
annonsering och informationsmaterial. Det planeras även för att det
nya taxedokumentet skickas ut till verksamhetsutövare via angiven
faktureringsadress i samband med ett införande.
15. Utredningens slutsats
Rättviks kommun var först ut att göra avsteg från den förordning
som reglerar på vilket sätt avgifter ska tas ut i samband med
livsmedelskontroller. Rättviks kommun menar att avsteget de gör
från förordningen har lett till positiva effekter exempelvis genom att
ge bättre förutsättningar för besöksnäringen. Rättviks
ställningstagande har fått till följd att några fler kommuner vågat
tänka nytt och valt att följa efter med sin egen modell för
efterdebitering.
Norrköpingsmodellen innebär för verksamhetsutövare att det blir
tydligare vad de betalar för, och att de betalar när prestationen är
utförd. Det innebär också en sänkning av avgiften. För
verksamhetsutövare kan det dock innebära ökad fakturering
alternativt större belopp vid faktureringstillfället. Den sistnämnda
konsekvensen kan minska betalningsmöjligheten.
För kommunen kan en Norrköpingsmodell innebära ett
intäktsbortfall men med den rörlighet som är i branschen så är det
inte möjligt att finna en verklig beräkningsgrund. Inledningsvis
kommer hanteringen av faktureringen av kontrollen att ske manuellt.
Nytt ärendehanteringssystem ska fasas in under senare delen av nästa
år. I den föreslagna avgiften är hänsyn tagen till dessa delar. Det
kommer att krävas informationsinsatser, och kostnaden för dessa får
rymmas inom befintlig budget. För både verksamhetsutövare och
kommunen är slutsatsen att fördelarna överväger nackdelarna att
införa efterdebitering av avgiften för livsmedelskontroll.
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Det framkommer i den här utredningen att kommunerna som har
infört efterdebitering har divergerade debiteringsmodeller, bland
annat när det gäller på vilket sätt den årliga avgiften tas ut. I
Norrköpingsmodellen föreslås att den inkluderas i timavgiften.
Utvecklingen med att fler kommuner går över till efterdebitering kan
vara en bidragande orsak till att Regeringen har gett Livsmedelverket
i uppdrag att utreda möjligheten till efterdebitering vilket är mycket
positivt. Utredningsuppdraget sänder signaler om att en ändring av
gällande avgiftsförordning kan komma att vara förestående.
Statskontoret var tydliga i sin utredning att förhandsbetalning
skapade pedagogiska problem och att det arbetssättet riskerade att
undergräva legitimiteten för såväl avgifter som livsmedelskontrollen.
Byggnads- och miljöskyddsnämnden vill att kommunfullmäktige
beslutar om att införa efterdebitering inom livsmedelskontrollen från
1 januari 2018 och inte avvaktar en eventuell lagändring (KF beslut
§ 4 2016-01-25) eller resultatet av Livsmedelsverkets pågående
utredning.
Även om rättsläget fortfarande är oklart, finns det med ett visst
tolkningsutrymme, möjlighet för att efterdebitering ska gå att
genomföra. I dagsläget finns heller ingen vägledning i form av beslut
eller domar från överprövande instanser eftersom inget beslut i
samband med efterdebitering hittills (mitten av augusti 2017) har
överklagats.
Förutom den politiska viljan att genom Norrköpingsmodellen skapa
ett bättre näringslivsklimat, tänka nytt och följa andra kommuners
ställningstagande är den föreslagna modellens tydlighet och den
pedagogiska aspekten tungt vägande för en förändring. Utredningen
visar på hur debiteringen sker idag, att efterdebitering är möjlig att
införa och hur debiteringen kommer att ske med en
Norrköpingsmodell.
Det vanligaste betalningssystemet generellt sätt är att betala i
efterskott för en vara eller en tjänst. Det blir mer legitimt för en
verksamhetsutövare att betala en faktura i anslutning till att
kontrollen har genomförts, än att betala en faktura i början av ett
kalenderår och sedan sker kontrollen vid ett annat tillfälle.
I Norrköping är det cirka 700 verksamhetsutövare som varje år
betalar en avgift för en livsmedelskontroll som sker med ett annat
intervall än årligen.
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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)
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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)

8 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

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

11 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

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)
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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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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
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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
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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
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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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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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1300
1200
Antal
kontroller
2014

Antal
kontroller
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Antal
kontroller
2016

Antal
kontroller
2014-2016

Post
Antal anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontrollerande anläggningar 2014-2016 (medel)
Antal kontroller 2014-2016 (medel)
Andel kontrollerade anläggningar årligen

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.
60 000
50 000
40 000
Handel

30 000

Vård och omsorg
20 000

Storhushåll

10 000

Antal kontroller Antal kontroller Antal kontroller Antal kontroller
2014
2015
2016
2014-2016

Post
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.

73 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

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

77 (100)
RAPPORT

Dnr 2018/00787

2018-04-17

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
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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

2018-04-17
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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)
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Inledning
Under sommaren 2018 har enhet miljö- och hälsoskydd tagit badvattenprover vid utvalda
badplatser på Gotland för att kontrollera badvattnets kvalitet. Totalt kontrollerades 26
badplatser vid 3 olika tillfällen (juni, juli, augusti).
Badvattenförordningen
Badvattendirektivet är införlivat i svensk lagstiftning sedan 2008 genom
Badvattenförordningen (2008:218), samt genom Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten (NFS 2008:8). Havs- och vattenmyndigheten övertog den 1 juli 2011
bemyndigande att meddela föreskrifter om badvatten från Naturvårdsverket. Sedan 1 juli 2012
gäller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS
2012:14). Folkhälsomyndigheten har i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram Vägledning kring EU-bad, version 10 (2016-05-12), där kraven på
badvattenprovtagningens utförande och bedömning beskrivs.
Syftet med badvattenförordningen är att skydda människors hälsa genom att man via
provtagning kan upptäcka eventuella föroreningar och vidta åtgärder om så behövs. Det
innebär en regelbunden kontroll av och information om badvatten vid svenska badplatser.
Badvattenförordningen tydliggör kommunernas ansvar vad gäller; utpekande av badplatser
där man kan vänta sig ett stort antal badande, utförande av badvattenprovtagningen,
förebyggande arbete och information om badvattnets kvalitet. De badplatser där ungefär 200
personer/dag badar är så kallade EU-bad och dessa är kommunen skyldig att provta. I
säsongens badvattenprovtagning är 13 av totalt 26 badplatser EU-bad. Övriga 13 badplatser
provtas av Region Gotland som en service gentemot allmänheten. Resultaten från
provtagningarna hålls tillgängliga för allmänheten på hemsidan ”Badplatsen”
(https://www.havochvatten.se/badplatsen).

Syfte med provtagningen




Att kontrollera badvattenkvaliteten på de badplatser som ingår i kontrollplanen.
Att tillgängliggöra resultaten till allmänheten.
Att vid behov skydda allmänheten mot tillfälliga och kroniska föroreningar som släpps
ut vid eller i närheten av badplatser.

Metod
Prov på badvatten har tagits på 26 badplatser vid 3 tillfällen. 5 av badplatserna är
inlandsvatten (sötvatten) och resterande 21 är kustvatten. Provtagning ägde rum v. 24, 28 och
32, vilket sammanfaller med badsäsongen som för Gotlands län infaller mellan den 21 juni
och 15 augusti. Analys har gjorts på bakteriehalten av Intestinala enterokocker och
Escherichia coli. Resultatet har sedan bedömts som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller
otjänligt. I samband med provtagning har eventuell förekomst av cyanobakterier
(algblomning) noterats.
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Resultat
I juni och juli månad visade alla 26 provtagningsställen en tjänlig badvattenkvalitet.
I augusti visade första provtagningen för Sandhamn kraftigt överskridna värden för både ecoli och entrokocker, och fick bedömningen otjänligt. Provtagningen för Tingstäde träsk
visade något för höga halter intestinala entrokocker och fick bedömningen tjänligt med
anmärkning. Provtagningen för Snäckgärdsviken visade kraftigt överskridna värden för e-coli
och fick bedömningen otjänligt.
I Havs- och vattenmyndighetens utgåva Vägledning kring EU-bad, version 10 står att:
Ett enstaka prov som tagits under kortvarig förorening kan strykas, förutsatt att kontroll och ersättningsprov tagits korrekt.
När ett prov (prov 1) tas i enlighet med kontrollplanen och bedöms som ”Otjänligt” eller ”Tjänligt med anmärkning” bör ett
kontrollprov (prov 2) tas inom tre dygn från den första provtagningen. Om prov 2 visar att föroreningen upphört tyder det på
en kortvarig förorening. Då bör ett ersättningsprov (prov 3) tas senast 7 dygn efter prov 2 togs. Har prov 2 och prov 3 tagits
enligt beskrivning kan prov 1 och prov 2 strykas i kommande rapportering och klassificering. Prov 3 ersätter då det första,
ordinarie provet vid kommande klassificering.

Denna instruktion följdes för Snäckgärdsviken, som är ett EU-bad. Omprov 2 för
Snäckgärdsviken togs den 8 augusti, dagen efter prov 1. Därefter togs ett omprov för
Sandhamn, Tingstäde träsk och Snäckgärdsviken måndagen den 13 augusti. Alla omprov
visade på en tjänlig vattenkvalitet. Därmed ersätter omproven det ordinarie provet vid
kommande klassificering. Alla 26 badplatser kommer därför att få bedömningen tjänlig
vattenkvalitet för alla 3 provtagningstillfällen från sommaren 2018.
Resultaten har rapporterats in och finns tillgängliga för allmänheten på hemsidan
”Badplatsen”. Allmänheten har meddelats om resultatet via lokalmedia.
Cyanobakterier/algblomning
Det har varit en sommar med kraftig algblomning. Algblomningen var som värst från mitten
av juli till början av augusti. Ingen algblomning observerades vid provtagningen i juni och
juli. Vid provtagningen i augusti observerades grumligt vatten på öns västra sida. Det hade
varit blåsigt dagarna innan provtagningen och det grumliga vattnet bedömdes vara åtminstone
delvis beroende på cyanobakterier. Inga akuta åtgärder tas av enhet miljö- och hälsoskydd vid
observation av cyanobakterier/algblomning eftersom förekomsten vid en specifik badplats kan
skifta från dag till dag beroende på väderförhållanden. Därför anses det inte motiverat att
avråda allmänheten från bad vid en specifik badplats beroende på förekomsten av
cyanobakterier. Däremot har enhet miljö- och hälsoskydd haft kontakt med lokalmedia för att
ge rådgivning till allmänheten gällande algblomning.

Region Gotland – Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

Diskussion och slutsats
Alla 26 badplatser får bedömningen tjänlig vattenkvalitet för alla 3 provtagningstillfällen.
Samtliga EU-bad behåller klassningen utmärkt badvattenkvalitet till nästa år.
Förekomsten av cyanobakterier, även kallat algblomning, var obefintlig för provtagningen i
juni och juli. Algblomningen var kraftig från mitten av juli till början av augusti och
cyanobakterier observerades vid några badplatser vid provtagningen i augusti. Den kraftiga
algblomningen i år kan ha berott på den ovanligt varma sommaren, i kombination med god
tillgång på näringsämnen i Östersjön.
I projektrapporten för badvattenprovtagningen 2017 stod algblomningsinformation som en
punkt under uppföljande arbete.


Algblomningsinformation. Utvärdera om bättre samordning av information om algblomningsfria stränder går att
genomföra.

I år har flera personer kontaktat enhet miljö- och hälsoskydd med frågor om var de ska bada
med tanke på algblomningen. De har då meddelats att förekomsten av cyanobakterier vid en
specifik badplats varierar från dag till dag beroende på framförallt vindriktning.
Rekommendationen har varit att åka till den sidan av ön där det är frånlandsvind, eller
använda sötvattenbadplatserna. Det bästa sättet att få reda på information om
badvattenkvaliteteten en specifik dag och plats är förmodligen Facebook-gruppen ”bada på
Gotland”, eller ”Badkollen” på gotland.net. Där lägger privatpersoner upp information i
realtid.

Uppföljande arbete




Upprättande av kontrollplan inför säsongen 2019.
Badvattenprofiler inklusive provtagningspunkter ska uppdateras vid behov.
Provtagningslokaler. Utvärdera och uppdatera vilka stränder som ska ingå i
badvattensprovtagningen. Enhet miljö- och hälsoskydd har fått tips om att
Follingbobrottet, Smöjen och Bungeviken används av många badande. Det bör utredas
om dessa platser ska ingå i provtagningen framöver.

Bilagor
Bilaga 1: Provresultat strandbad 2018
Bilaga 2: Klassificering strandbad 2017
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Bilaga 1: Provresultat strandbad 2018

Badplats

Datum

Eu-bad

E. coli E.
prefix
coli

Int. ent Intest.
prefix

Vädertyp

Kvalitet

Algblomning

Vattentemp

enterok

Visby,

2018-08-07

J

<

10

<

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

22,8

Kallbadhuset

2018-07-12

J

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

15,0

2018-06-12

J

<

10

=

5 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

16,5

Visby,

2018-08-07

N

<

10

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

24,0

Norderstrand

2018-07-12

N

<

10

=

2 Klart

Tjänligt

Ingen bl

16,7

2018-06-12

N

=

10

=

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

16,4

Visby,

2018-08-13

J

=

10

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

22,0

Snäckviken

2018-07-12

J

=

20

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

16,0

2018-06-12

J

=

50

=

18 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,6

2018-08-13

N

=

57

=

24 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,0

2018-07-11

N

=

16

=

36 Klart

Tjänligt

Ingen bl

21,5

2018-06-13

N

=

2018-08-08

N

=

2018-07-11

N

2018-06-13

Tingstäde träsk

Fårö, Ekeviken

Fårö, Sudersand

Hellvi, Hideviken

Boge, Slite

Gothem, Åminne

Östergarn,
Sandviken

4

=

6 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

20,0

10

=

7 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

23,3

<

10

=

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,5

N

=

20

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

16,5

2018-08-08

J

=

31

=

18 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

22,4

2018-07-11

J

=

20

=

2 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,3

2018-06-13

J

=

10

=

4 Mulet

Tjänligt

Ingen bl

15,9

2018-08-07

N

<

10

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

20,6

2018-07-12

N

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,4

2018-06-12

N

=

50

=

10 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

18,3

2018-08-07

J

=

20

=

5 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

20,0

2018-07-12

J

=

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,9

2018-06-12

J

<

10

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,9

2018-08-07

J

<

10

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

21,0

2018-07-12

J

=

52

=

5 Klart

Tjänligt

Ingen bl

20,7

2018-06-12

J

=

10

=

4 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,5

2018-08-07

J

=

63

=

16 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

22,0

2018-07-12

J

<

10

=

5 Klart

Tjänligt

Ingen bl

20,2

2018-06-12

J

=

10

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,0

Region Gotland – Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ardre, Ljugarn
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2018-08-07

J

<

10

=

2 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

22,0

2018-07-12

J

<

10

=

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

22,2

2018-06-12

J

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

17,1

2018-08-07

J

<

10

=

6 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

20,0

2018-07-12

J

<

10

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

24,0

2018-06-12

J

=

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

20,7

2018-08-06

N

=

20

=

Tjänligt

Ingen bl

18,1

2018-07-09

N

=

10

=

4 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,7

2018-06-11

N

=

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,7

2018-08-06

N

<

10

=

Tjänligt

Ingen bl

21,7

2018-07-09

N

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

21,3

2018-06-11

N

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

21,0

Sproge,

2018-08-06

N

=

20

=

Tjänligt

Blomning

22,7

Kvarnåkershamn

2018-07-09

N

=

10

=

5 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,8

2018-06-11

N

=

41

=

2 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

19,3

Sanda,

2018-08-06

J

=

41

=

30 Viss moln

Tjänligt

Blomning

20,1

Björkhaga

2018-07-09

J

=

20

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,5

2018-06-11

J

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,7

2018-08-06

J

=

85

=

Tjänligt

Blomning

21,8

2018-07-09

J

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

15,8

2018-06-11

J

<

10

=

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,8

Etelhem,

2018-08-06

N

=

=

6 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

25,0

Sigvalde träsk

2018-07-09

N

=

=

7 Klart

Tjänligt

Ingen bl

22,0

2018-06-11

N

=

=

5 Mulet

Tjänligt

Ingen bl

21,3

2018-08-08

J

=

20

=

2 Viss moln

Tjänligt

Blomning

25,0

2018-07-11

J

<

10

=

9 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,3

2018-06-13

J

=

20

=

2 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,7

2018-08-08

J

<

10

<

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

24,5

2018-07-11

J

=

10

=

4 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,5

2018-06-13

J

<

10

<

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

17,6

2018-08-13

N

=

52

=

17 Klart

Tjänligt

Blomning

20,0

2018-07-09

N

<

10

=

5 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,7

2018-06-11

N

<

10

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,0

2018-08-08

N

<

10

<

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

23,0

2018-07-11

N

=

62

=

2 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,5

När, Herta

Vamlingbo,
Holmhällar

Näs, Nisseviken

Tofta

Väskinde, Brissund

Hangvar, Ihreviken

Sandhamn

Fårö, Norsta Aurar

4
56
4

25 Viss moln

22 Viss moln

11 Viss moln

40 Viss moln

Region Gotland – Samhällsbyggnadsförvaltningen

Blå Lagunen

Burgsvik

Toftagropen

Träkumlagropen

2018-06-13

N

=

50

<

2018-08-08

J

=

26

=

2018-07-11

J

=

3

=

2018-06-25

J

<

1

<

2018-08-06

N

<

10

=

2018-07-09

N

=

10

<

2018-06-11

N

<

10

2018-08-06

N

=

2018-07-09

N

=

2018-06-11

N

=

2018-08-07

N

=

19

=

2018-07-10

N

=

24

2018-06-12

N

<

Datum: 2018-08-21

Tjänligt

Ingen bl

16,6

Tjänligt

Ingen bl

25,4

5 Klart

Tjänligt

Ingen bl

21,3

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

18,5

Tjänligt

Ingen bl

21,7

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,5

=

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

19,4

12

=

5 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

24,0

14

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

22,3

=

19 Klart

Tjänligt

Ingen bl

22,1

1 Viss moln

Tjänligt

Ingen bl

25,3

=

3 Klart

Tjänligt

Ingen bl

23,0

<

1 Klart

Tjänligt

Ingen bl

21,8

8

1

1 Klart

7

31 Viss moln

30 Viss moln
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Bilaga 2: Klassificering strandbad 2017
År

Badplats

2017 Ardre, Ljugarn
Blå Lagunen

Eu-bad

Klassificering

J

Utmärkt
kvalitet

J

Utmärkt
kvalitet

Antal E. coli
Intestinala
år
enterokocker
4
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
4
Utmärkt Utmärkt

Boge, Slite

J

Utmärkt
kvalitet

4

Burgsvik

N

Utmärkt
kvalitet

4

Etelhem,

N

Utmärkt
kvalitet

4

Sigvalde
träsk
Fårö, Ekeviken

N

Utmärkt
kvalitet

4

Fårö, Norsta Aurar N

Utmärkt
kvalitet

4

Fårö, Sudersand

Utmärkt
kvalitet

4

J

kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt

Gothem, Åminne

J

Utmärkt
kvalitet

4

Hangvar,
Ihreviken

J

Utmärkt
kvalitet

4

Hellvi, Hideviken

N

Utmärkt
kvalitet

4

När, Herta

J

Utmärkt
kvalitet

4

Näs, Nisseviken

N

Utmärkt
kvalitet

4

Sanda,

J

Utmärkt
kvalitet

4

kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt

Björkhaga
Sandhamn

N

Bra kvalitet

4

kvalitet
kvalitet
Utmärkt Bra kvalitet

Sproge,

N

Utmärkt
kvalitet

4

Kvarnåkershamn
Tingstäde träsk

N

Utmärkt
kvalitet

4

Tofta

J

Utmärkt
kvalitet

4

Toftagropen

N

Ny badplats

2

Träkumlagropen

N

Ny badplats

2

Vamlingbo,
Holmhällar

N

Utmärkt
kvalitet

4

Visby,

J

Utmärkt
kvalitet

4

Kallbadhuset
Visby,

N

Utmärkt
kvalitet

4

Norderstrand
Visby,

J

Utmärkt
kvalitet

4

Snäckviken
Väskinde,
Brissund

J

Utmärkt
kvalitet

4

Östergarn,
Sandviken

J

Utmärkt
kvalitet

4

Datum: 2018-08-21

kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt

kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet

Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet
Utmärkt Utmärkt
kvalitet
kvalitet

8

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

19

Tot
221

Mål
692

21
10

16
3

163
58

612
80

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

27

27

22

43

26

26

31

18
8

14
12

varav
förbättring

22
20
19
33
5
7
3
10
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Sept

Okt

Nov

Dec

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

29

21

13

31

61

56

34

22

211

21
8

17
4

7
6

16
15

34
27

43
13

30
4

17
5

132
79

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 st
2018-05-31: 18 st
2018-08-13: 65 st
2018-09-03: 67 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*

48 %

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

Juli, Augusti


Klart Vatten gjorde ett sista kommuniceringsutskick till ca 150 fastigheter som står inför
uppföljning 2 år i september.

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti
Antal planerade inspektioner
Totalt

Mål

Procent *

28

305

675

68 %

23

106

237

67 %

3

3

129

230

84 %

11

2

70

208

51 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Utfört

19

43

54

62

52

31

16

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

8

10

5

22

26

10

2

11

24

33

27

23

5

0

9

16

13

3

16

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.

Juli, Augusti


2 medarbetare träffade tjänstemän från miljödepartementet och informerade om PM10.



Sweco informerade om arbetet med VA-planen

Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti
Planerad tid

Uppföljning tid 2018-01-01 - 2018-08-31
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

2057
1418

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats
Planerad kontroll – granskning av inkomna handlingar

991
401
26

Uppföljande kontroll

218,5

Uppföljande kontroll – för- och efterarbete
Uppföljande kontroll – inspektion på plats
Uppföljande kontroll – granskning av inkomna handlingar

145,5
42,5
30,5

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

167,5

Nyregistrerad verksamhet – för- och efterarbete
Nyregistrerad verksamhet – inspektion på plats

105,5
62

Kontroll i samband med klagomål

0,5

Provtagning

108,5

Dricksvatten fastställande av provtagningsprogram

3

Registreringsavgift

139,5

Dricksvatten – registreringsavgift
Livsmedel – registreringsavgift
Administrativ avgift

3000

6
84,5
49

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Planerade

43

62

67

69

50

58

72

91

Uppföljande

7

11

8

21

14

18

11

13

Ärendestyrda

1

1

4

3

2

5

20

13

Nyregistrerade

4

1

8

8

7

22

10

6

12
10

10
10

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

512
103
49
66

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

6
6

19
7

14
24

18
10

25
7

22
8

126
82
Utfört

1

1

1150

Antal totalt

Övriga planerade aktiviteter
Projekt ”blodiga
burgare” 2018
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat
Kontroll och
provtagning av
julbord 2018

Mål

Planerade

1

1

1

3

15

3

7

2

14

20

11

15

15

41

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.

Juni, Juli, Augusti










Nytt ärendehanteringssystem igång.
21 anmälningar om matförgiftningar.
3 st sommarinspektörer på plats.
Provtagning av mjukglass, nedkyld färdiglagad mat samt egentillverkade hamburgare.
Svarat på Livsmedelsverket remiss om riskklassning.
Ansvariga för Region Gotlands intragramkonto under en vecka.
Förvaltningsrätten avslog överklagande gällande hårskydd.
Många inspektioner i sommar men också många bommar (verksamheter som inte kunnat
nås).
Överlag så har verksamheterna skött sina provtagningar av dricksvatten.

Uppföljning av verksamheten – Förebyggande
räddningstjänst
Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti
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

31
2
1

20
0
1

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

Mål

180
16
15

Procent*

140
31
25

193
78
90

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
LSO
LBE
SP
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Mars
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Maj
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Aug

0
0
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1
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0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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0
0

0
0
0

1
0
0

Sept

Okt
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Dec

Totalt

2
0
0

Övrigt

Antal
totalt

Sotningsförelägganden
Yttrande till BN
Offentlig tillställning
Spridningsyttranden
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3
0
6
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Juli

Aug
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1
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Utfört
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225
35
10
9

Antal inspektioner

Mål

Nov

Diarienummer
MHN-2017-5362
MHN-2018-522
MHN-2018-2408
MHN-2018-1671
MHN-2018-2935
MHN-2018-2921
MHN-2018-3037
MHN-2018-3012
MHN-2018-2752
MHN-2018-2899
MHN-2018-3076
MHN-2014-1745
MHN-2018-3019
MHN-2018-3019
MHN-2016-3611
MHN-2016-3609
MHN-2018-2935
MHN-2018-2960
MHN-2018-2668
MHN-2018-2960
MHN-2018-3105
MHN-2018-3007
MHN-2018-3007
MHN-2018-3070
MHN-2018-3013
MHN-2018-3092
MHN-2018-3092
MHN-2018-1861
MHN-2018-3013
MHN-2018-124
MHN-2016-3144
MHN-2018-2589
MHN-2018-1306
MHN-2018-2512
MHN-2018-2362
MHN-2018-1337
MHN-2018-2938
MHN-2018-2938
MHN-2018-3089
MHN-2018-2940
MHN-2018-2942
MHN-2018-3089
MHN-2018-2943
MHN-2018-3046
MHN-2018-2996
MHN-2015-2774
MHN-2018-3046
MHN-2018-3011
MHN-2018-3030
MHN-2018-3074
MHN-2018-2978
MHN-2018-2978
MHN-2018-2925
MHN-2018-2823
MHN-2018-2685
MHN-2018-2721
MHN-2018-2771
MHN-2016-3413
MHN-2013-4373
MHN-2018-3165
MHN-2016-3259
MHN-2018-2998
MHN-2018-2998
MHN-2018-3050
MHN-2018-2813
MHN-2018-3120
MHN-2014-2028
MHN-2018-3050
MHN-2017-4328
MHN-2018-2905
MHN-2017-4325
MHN-2018-2821
MHN-2018-2818
MHN-2017-4274
MHN-2018-2922
MHN-2018-2047
MHN-2018-3120
MHN-2016-3517
MHN-2018-2047
MHN-2018-3222
MHN-2018-3083
MHN-2018-3083
MHN-2017-5362
MHN-2018-3239
MHN-2018-3104
MHN-2018-2999
MHN-2018-3124
MHN-2018-2874
MHN-2017-5177
MHN-2016-2664
MHN-2018-3085
MHN-2018-3085
MHN-2016-431
MHN-2018-3278
MHN-2018-2729
MHN-2018-3046
MHN-2018-3046
MHN-2018-3151
MHN-2018-3121
MHN-2018-3121
MHN-2018-3152
MHN-2018-2362
MHN-2014-2219
MHN-2018-2581
MHN-2018-3142
MHN-2018-3142
MHN-2018-2582
MHN-2018-1965
MHN-2018-2584
MHN-2014-2294
MHN-2018-3168
MHN-2018-3168

Ärendets huvudfastighet
VISBY STORA HÄSTNÄS 1:12
VISBY STORA HÄSTNÄS 1:15
TRÄKUMLA INGVARDS 1:67
VISBY SKENET 3
BUNGE BUNGENÄS 1:5
LYE MEDEBYS 1:26
NÄR HAMNGÅRDEN 1:1
RONE VINARVE 2:1
VISBY SKALAN 8
VISBY HOTELLET 13
OTHEM SPECULATIONEN 2
MÄSTERBY AJMUNDS 1:12
LÄRBRO STORA VIKERS 1:95
LÄRBRO STORA VIKERS 1:95
VAMLINGBO SIPPMANNE 1:24
VAMLINGBO SIPPMANNE 1:22
BUNGE BUNGENÄS 1:5
ROMA KLOSTER 2:1
VISBY ASTERN 3
ROMA KLOSTER 2:1
VISBY TRASTEN 5
VISBY BINGEBY 1:1
VISBY BINGEBY 1:1
VISBY KAPTENEN 3
STENKUMLA ANSARVE 1:20
RUTE FURILDEN 1:24
RUTE FURILDEN 1:24
VISBY DOVHJORTEN 8
STENKUMLA ANSARVE 1:20
STENKYRKA RINGVIDE 1:56
VIKLAU ÄNGE 1:21
VISBY GRUSET 4
SJONHEM VINKELS 1:6
VISBY TOMATEN 1
FÅRÖ SIMUNDS 1:72
FOLLINGBO HAGVARDS 3:1

OTHEM SLITE 4:15
EKEBY STENSTUGÅRDS 4:1
KRÄKLINGBO STENSTUGU 1:14
OTHEM SLITE 4:15
VÄSKINDE STORA BLÄSNUNGS 1:151
KLINTE VALLE 1:170
HELLVI VIVLINGS 1:94
LUMMELUNDA NYGRANNE 1:13
KLINTE VALLE 1:170
ALSKOG LASSOR 1:18
MARTEBO MEDEBYS 1:62
LEVIDE MAGNUSE 1:24
KLINTE STRANDS 9:2
KLINTE STRANDS 9:2
FÅRÖ AVA 1:16
HEJNUM RINGS 2:1
VÄSTERHEJDE BJÄRS 1:53
EKEBY SMIDE 1:4
HAMRA STORA SINDARVE 1:36
LÄRBRO GLÄSTÄDE 1:15
BJÖRKE VARPLÖSE 1:22
VAMLINGBO GERVALDS 1:56
TOFTA ANSARVE 1:26
TOFTA ANSARVE 1:26
FIDE ANDERSE 1:10
VISBY HAGA 1:1
VÄSKINDE KAUNGS 1:9
VÄTE SORBY 1:38
FIDE ANDERSE 1:10
STENKUMLA GARDRUNGS 1:54
VISBY KÄLLAREN 2
STENKUMLA GARDRUNGS 1:53
NÄS DRAKARVE 1:128
VISBY DOVHJORTEN 9
STENKUMLA GARDRUNGS 1:30
ESKELHEM VALDARVE 4:1
HEMSE LÄRKAN 6
VÄSKINDE KAUNGS 1:9
ATLINGBO RESARVE 1:39
HEMSE LÄRKAN 6
BUNGE FLYGFÄLTET 1:2
VISBY CYPRESSEN 21
VISBY CYPRESSEN 21
VISBY STORA HÄSTNÄS 1:12
FÅRÖ LAUTER 1:139
HEMSE ANDEN 10
VISBY LABORATORN 5
TINGSTÄDE TRÄGÅRDS 1:21
ENDRE STENSTUGU 3:2
GARDE HALVANDS 1:18
HELLVI STORA IRE 1:19

BARA HALLGÅRDS 1:21
FÅRÖ BROSKOGS 1:13
VISBY VÄPNAREN 15
KLINTE VALLE 1:170
KLINTE VALLE 1:170
FIDE ÖSTERBY 1:52
GOTHEM MAGNUSE 1:24
GOTHEM MAGNUSE 1:24
FRÖJEL BOTTARVE 1:27
FÅRÖ SIMUNDS 1:72
HEJDE KRÄMPLAUSE 1:10
MARTEBO KVIE 1:52
STENKYRKA AUSTERGÅRDS 1:20
STENKYRKA AUSTERGÅRDS 1:20
FOLLINGBO SYLFASTE 1:14
ENDRE BÄCKS 1:36
VALL KYSINGS 1:5
HEJDE TASS 1:11
EKSTA BOPPARVE 1:36
EKSTA BOPPARVE 1:36

Händelsekategori
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT

Händelsedatum
2018-06-21
2018-07-04
2018-06-08
2018-06-05
2018-06-11
2018-06-11
2018-06-11
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-05
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-05
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-15
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-26
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-19
2018-06-19
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-25
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-08
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-11
2018-06-20
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-07-03
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-27
2018-06-27

Rubrik
Beslut om tillstånd till spridning av växtnäringsämnen inom Visby VSO
Beslut om spridning av växtnäringsämnen i sekundär skyddszon i Visby vattenskyddsområde
Tillstånd och beslut om föreläggande
Beslut större schaktningsarbete
Beslut om riskklassning
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om eget omhändertagande av slam
Beslut om djur inom område med detaljplan
Beslut om föreläggande
Beslut om föreläggande
Beslut om förbud avlopp
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om hantering av petroleumprodukter och spillolja
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om större schaktningsarbete
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Föreläggande med löpande vite om åtgärder
Beslut om riskklassning
Beslut om befrielse från kommunal sophämtning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om djur inom detaljplanelagt område
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om föreläggande
Beslut om riskklassning
Beslut om spridning av växtnäringsämnen
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om tillstånd för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om föreläggande och åtgärdsplan
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + WC
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om spridning av växtnäringsämnen inom Visby vattenskyddsområde
Beslut om föreläggande
Beslut om föreläggande med vite
Beslut om föreläggande
Beslut om riskklassning
Beslut om avgift enligt miljöbalken
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om föreläggande med vite
Beslut om avslut av ärendet
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om uppförande av pumpstation
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om miljöfarlig verksamhet
Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om förbud avlopp
Miljösanktionsavgift
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Miljösanktionsavgift
Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank
Miljösanktionsavgift
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning

Enhet
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team vatten
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team vatten
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel

MHN-2018-2586
MHN-2018-2588
MHN-2018-2591
MHN-2016-3512
MHN-2018-2593
MHN-2018-2600
MHN-2018-2617
MHN-2018-2619
MHN-2018-2620
MHN-2018-2623
MHN-2018-2624
MHN-2018-3230
MHN-2018-3230
MHN-2018-3144
MHN-2018-3144
MHN-2018-3246
MHN-2018-3246
MHN-2017-3326
MHN-2018-3317
MHN-2018-2628
MHN-2018-2629
MHN-2018-2636
MHN-2018-2638
MHN-2018-3324
MHN-2018-3324
MHN-2018-2900
MHN-2018-2900
MHN-2018-2747
MHN-2018-3339
MHN-2018-3339
MHN-2018-3355
MHN-2018-3322
MHN-2018-3111
MHN-2018-3356
MHN-2018-3356
MHN-2018-3305
MHN-2018-3363
MHN-2018-3363
MHN-2018-3156
MHN-2018-870
MHN-2018-3130
MHN-2018-3173
MHN-2018-3376
MHN-2018-2851
MHN-2018-3249
MHN-2018-3286
MHN-2018-3376
MHN-2018-273
MHN-2018-2505
MHN-2018-1083
MHN-2018-3381
MHN-2018-2852
MHN-2018-2853
MHN-2016-2077
MHN-2018-960
MHN-2018-3326
MHN-2018-3388
MHN-2018-3388
MHN-2018-3398
MHN-2018-522
MHN-2018-1459
MHN-2018-3402
MHN-2018-3402
MHN-2018-3411
MHN-2018-3312
MHN-2018-3415
MHN-2018-3415
MHN-2018-3307
MHN-2018-3211
MHN-2018-3430
MHN-2018-2264
MHN-2018-1340
MHN-2018-3319
MHN-2016-3185
MHN-2016-3186
MHN-2016-3187
MHN-2016-3188
MHN-2016-3466
MHN-2016-3449
MHN-2017-5332
MHN-2018-2962
MHN-2018-3440
MHN-2018-3440
MHN-2017-4881
MHN-2018-3174
MHN-2015-1871
MHN-2017-4160
MHN-2017-3326
MHN-2018-1491
MHN-2014-2241
MHN-2016-3417
MHN-2013-1646
MHN-2017-5049
MHN-2016-1491
MHN-2015-2644
MHN-2018-3330
MHN-2016-3114
MHN-2018-3476
MHN-2018-3476
MHN-2016-2751
MHN-2018-3483
MHN-2018-3483
MHN-2018-3512
MHN-2018-3496
MHN-2018-3496
MHN-2017-4196
MHN-2017-4194
MHN-2016-3465
MHN-2018-3450
MHN-2018-3450
MHN-2018-3539
MHN-2018-2512
MHN-2018-3525

ENDRE LILLA HULTE 1:10
VISBY BORREN 1
FOLE NYGÅRDS 1:18
ATLINGBO RESARVE 1:33
BARLINGBO STAVE 1:16
NÄR FRIGGES 1:21
TOFTA KROKSTÄDE 1:152
FOLLINGBO BJÖRKEBOS 1:2
NÄR DALBO 1:45
VISBY NORDERSTRAND 1:21
VISBY VALUTAN 1
TINGSTÄDE TRÄSKVÄLDER 1:47
TINGSTÄDE TRÄSKVÄLDER 1:47

BUNGE DUCKER 1:61
BUNGE DUCKER 1:61
FÅRÖ SIMUNDS 1:71
STENKUMLA GARDRUNGS 1:40
VISBY KOMETEN 3
BUNGE KRONHAGEN 3:66
VISBY TÄRNAN 25
VISBY TOMATEN 1
BURS KÄRNE 1:74
BURS KÄRNE 1:74
FÅRÖ LAUTER 1:151
FÅRÖ LAUTER 1:151
VISBY REPSLAGAREN 4
VISBY CYPRESSEN 10
VISBY CYPRESSEN 10
BRO ANNEX 1:4
VISBY NORDERSTRAND 1:21
NÄR MALDES 3:1
VISBY VÅRDKLOCKAN 4
VISBY VÅRDKLOCKAN 4
VISBY NUNNAN 1
BURS KÄRNE 1:72
BURS KÄRNE 1:72
BRO LILLA ÅBY 1:31
KRÄKLINGBO STENSTUGU 1:14
HEJDEBY SUDERBYS 1:21
BRO TORS 1:4
VÄTE VÄSTERVÄTE 1:37
VÄSTERGARN AMMOR 5:3
VISBY SATURNUS 6
BRO TORS 1:4
ÖJA BURGE 1:6
FÅRÖ SIMUNDS 1:16
LAU BÖNDE 1:41
RUTE RISUNGS 1:32
VÄTE SMISSMYR 1:2
VÄTE SMISSMYR 1:3
VISBY BORGEN 28
LAU BJÄRGES 1:37
NÄR PILGÅRDS 2:1
ÖJA BOBBENARVE 1:79
ÖJA BOBBENARVE 1:79
BUNGE HÄGUR 1:31
VISBY STORA HÄSTNÄS 1:15
BURS PRÄSTGÅRDEN 1:3
BUNGE BROUNGS 1:41
BUNGE BROUNGS 1:41
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:4
VISBY MULLVADEN 41
TOFTA SALLMUNDS 4:1
TOFTA SALLMUNDS 4:1
VISBY VÄRMEKRAFTEN 3
EKEBY GODRINGS 1:14
FRÖJEL ROBSARVE 1:5
HAMRA LÅNGMYRE 1:19
NÄR HEMMOR 1:61
VAMLINGBO AUSTRE 1:60
VAMLINGBO AUSTRE 1:61
VAMLINGBO AUSTRE 1:62
VAMLINGBO AUSTRE 1:63
VAMLINGBO REMBS 1:27
VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:1
VISBY ÖSTERTULL 6
FÅRÖ LANSA 1:59
VISBY HÄGGEN 6
VISBY HÄGGEN 6
NÄR FISKEHAMNEN 1:1
ROMA LÖVSTA 2:2
ÖSTERGARN BENGTS 1:40
FÅRÖ STORA HOBURGA 1:3
FÅRÖ SIMUNDS 1:71
BURS VIDRINGS 1:32
HEJDE LÖVES 1:23
VAMLINGBO NORE 1:26
LYE LYRUNGS 1:33
NÄR DALBO 1:41
STENKUMLA BERTELS 1:10
LUMMELUNDA ETEBOLS 1:48
FÅRÖ VINOR 1:128
VIKLAU SIGSARVE 1:26
VISBY BURMEISTER 8
VISBY BURMEISTER 8
VISBY HYPOTEKET 2
BRO TORS 1:4
BRO TORS 1:4
VISBY ÖSTERBY 1:4
ÖJA BOBBENARVE 1:22
ÖJA BOBBENARVE 1:22
STENKUMLA BERTELS 1:19
STENKUMLA BERTELS 1:18
ATLINGBO KALLARVE 1:14

VISBY KRÄMAREN 1
VISBY TOMATEN 1
VISBY FÄNGELSET 1
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Beslut om
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
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Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om tillstånd till spridning av växtnäringsämnen i primär skyddszon i Visby vattenskyddsområde
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
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Beslut hantering petroleum
Beslut petroleumhantering
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Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om årsavgift
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut gällande ändring av verksamhet.
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om
Beslut om
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Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Ansökan utdömande av vite
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
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MHN-2017-4187
MHN-2017-4184
MHN-2017-4185
MHN-2018-223
MHN-2017-2079
MHN-2018-3569
MHN-2018-3569
MHN-2018-3474
MHN-2018-3474
MHN-2018-3541
MHN-2018-1861
MHN-2018-3615
MHN-2018-3615
MHN-2018-3658
MHN-2018-3556
MHN-2018-3600
MHN-2018-3515
MHN-2018-3667
MHN-2018-3532
MHN-2018-3577
MHN-2018-3626
MHN-2018-3627
MHN-2018-3627
MHN-2018-3637
MHN-2018-3637
MHN-2018-3641
MHN-2018-3641
MHN-2018-3281
MHN-2018-3694
MHN-2018-3694
MHN-2018-3676
MHN-2018-3676
MHN-2018-3381
MHN-2018-3722
MHN-2018-2728
MHN-2018-2511
MHN-2018-3338
MHN-2018-2564
MHN-2018-3758
MHN-2017-4342
MHN-2017-4154
MHN-2018-3772
MHN-2018-3772
MHN-2018-3555
MHN-2018-658
MHN-2018-3792
MHN-2018-3530
MHN-2018-3530
MHN-2017-3454
MHN-2018-3345
MHN-2018-3830
MHN-2016-3524
MHN-2017-4005
MHN-2018-3744
MHN-2018-3846
MHN-2011-3397
MHN-2018-3846
MHN-2018-3828
MHN-2018-3864
MHN-2017-3846
MHN-2018-3851
MHN-2018-3867
MHN-2018-3868
MHN-2018-3851
MHN-2018-3652
MHN-2014-2037
MHN-2018-3661
MHN-2018-3837
MHN-2016-3419
MHN-2018-3811
MHN-2018-3811
MHN-2018-3855
MHN-2018-3855
MHN-2018-3863
MHN-2018-3863
MHN-2018-2755
MHN-2018-3904
MHN-2018-3904
MHN-2018-3557
MHN-2018-3573
MHN-2018-3628
MHN-2018-3556
MHN-2018-3660
MHN-2018-3919
MHN-2018-3852
MHN-2018-3852
MHN-2018-3819
MHN-2018-87
MHN-2018-3920
MHN-2018-3751
MHN-2018-3765
MHN-2018-3793
MHN-2018-3876
MHN-2018-3824
MHN-2018-3825
MHN-2016-3207
MHN-2018-3959
MHN-2016-3207
MHN-2018-3967
MHN-2018-1303
MHN-2018-3971
MHN-2018-1305
MHN-2018-1307
MHN-2018-2543
MHN-2018-3914
MHN-2018-3949
MHN-2018-3973
MHN-2018-3153
MHN-2018-3977
MHN-2016-3127
MHN-2017-4802
MHN-2016-3120
MHN-2014-2235

BRO KVIE 1:24
BRO KVIE 1:21
BRO KVIE 1:22
KRÄKLINGBO KRÄKLINGS 1:19
ÖJA LILLA SIMUNDE 1:4
BURS FLORS 2:6
BURS FLORS 2:6
HELLVI STENGRINDE 1:10
HELLVI STENGRINDE 1:10
KRÄKLINGBO KRÄKLINGS 1:19
VISBY DOVHJORTEN 8
VISBY VISBORG 1:14
VISBY VISBORG 1:14
FÅRÖ SUDERSAND 1:11
VISBY SYSTEMET 5
VISBY HORNET 1
GAMMELGARN MATTSARVE 1:47
SANDA HEMMUNGS 1:59
NÄS DRAKARVE 1:128
TINGSTÄDE TRÄSKVÄLDER 1:63
NÄR STENSTUGU 1:7
VÄSKINDE NORS 1:64
VÄSKINDE NORS 1:64
VISBY TAPTOT 1
VISBY TAPTOT 1
VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2
VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2
BURS LJUGÄNNES 2:1
NÄR SMISS 1:9
NÄR SMISS 1:9
VISBY BURMEISTER 2
VISBY BURMEISTER 2
RUTE RISUNGS 1:32
FÅRÖ LANSA 1:22
FOLLINGBO NORRBYS 1:17
VISBY ASTERN 7
NÄR BOMUNDS I BURGEN 1:11
NORRLANDA MUNKEBOS 1:25
BUNGE BISKOPS 1:23
STENKUMLA GARDRUNGS 1:64
BRO ERIKS 1:11
FOLLINGBO SLÄTTFLISHAGE 5:7
FOLLINGBO SLÄTTFLISHAGE 5:7
LAU SMISS 1:4
RUTE ALE 1:40
TOFTA KROKSTÄDE 1:124
VISBY ÖSTERBY 1:1
VISBY ÖSTERBY 1:1
VISBY JÄRNVÄGEN 4
BUNGE STUCKS 1:370
ATLINGBO RUNDARVE 1:9
HELLVI KÄNNUNGS 1:80
STENKYRKA GRÄNE 1:11
ALA BJÄRGES 1:22
ÖSTERGARN HERRVIKS FISKEHAMN 1:1
ARDRE ALSARVE 3:1
HELLVI STORA IRE 1:25
FOLLINGBO SYLFASTE 1:14
ARDRE KAUPUNGS 6:1
ARDRE KAUPUNGS 6:1
FOLLINGBO SYLFASTE 1:14
SUNDRE VÄSTERGÅRDE 1:64
VÄTE STORA TUNE 1:12
HAVDHEM PRÄSTGÅRDEN 1:13
GRÖTLINGBO ROES 1:28
VAMLINGBO NORE 1:27
HELLVI KÄNNUNGS 1:30
HELLVI KÄNNUNGS 1:30
NORRLANDA MANGSARVE 1:9
NORRLANDA MANGSARVE 1:9
VISBY SKÖLDEN 15
VISBY SKÖLDEN 15
VÄSKINDE KNUTS 3:8
VISBY STENHUGGAREN 3
VISBY STENHUGGAREN 3
STENKUMLA BERTELS 1:34
ÖSTERGARN GUTENVIKS 2:16
VISBY SYSTEMET 5
FÅRÖ BONDANS 1:5
VISBY SÖDERTULL 13
FOLLINGBO SYLFASTE 1:14
FOLLINGBO SYLFASTE 1:14
VISBY BLEKEN 4
FRÖJEL PUSER 1:19
ETELHEM UGLAUSE 3:1
ÖJA STORA SIMUNDE 1:19
LÄRBRO NORRVANGE 1:98
OTHEM NÄRS 16:3
SPROGE SNODER 1:143
BOGE FRIGGARS 5:6
VAMLINGBO BILDS 1:10
VISBY SKEPPSBRON 2
VAMLINGBO BILDS 1:10
VISBY VINKREMLAN 13
SJONHEM LILLA SOJVIDE 1:13
VISBY VITKÅLEN 2
SJONHEM LILLA SOJVIDE 1:18
SJONHEM LILLA SOJVIDE 1:21
GOTHEM BOTVALDE 3:5
GOTHEM VATERS 1:35
GRÖTLINGBO NORRKVIE 1:25
BJÖRKE VARPLÖSE 1:14
EKSTA LÄDARVE 3:4
ATLINGBO LILLA BJÖRKE 1:19
VIKLAU SIGSARVE 1:59
SILTE SIGLAJVS 3:1
VIKLAU SIGSARVE 1:47
HEJDE KYRKSMISS 1:2
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DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT

2018-07-24
2018-07-24
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-30
2018-07-30
2018-07-30
2018-07-30
2018-07-30
2018-07-31
2018-07-31
2018-08-01
2018-07-31
2018-08-01
2018-07-24
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-06
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-06
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-08
2018-08-01
2018-08-09
2018-08-14
2018-08-10
2018-08-10
2018-08-17
2018-08-10
2018-08-10
2018-07-31
2018-08-13
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-15
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-20
2018-08-20
2018-08-20
2018-08-20
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-27
2018-08-24
2018-08-24
2018-08-24
2018-08-27
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-30
2018-08-30

Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad dricksvattenanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Föreläggande med löpande vite om åtgärder
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om föreläggande
Beslut om riskklassning
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om att utreda naturvärden
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande med vite
Beslut om riskklassning
Ansökan/anmälan om spridning av växtnäringsämnen
Beslut om föreläggande
Beslut om ändring av verksamhet
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om föreläggande
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om föreläggande
Delegationsbeslut
Rättelse delegationsbeslut.
Beslut om schaktningsarbete inom Visby vattenskyddsområde
Beslut om föreläggande
Beslut om föreläggande
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om föreläggande att inkomma med natyrvärdesinventering
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande
Beslut om årsavgift
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om årsarvgift för avloppsanläggning
Beslut om årsavgift för avloppsanläggning
Beslut om riskklassning
Beslut om kopostering av hushållsavfall
Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank
Beslut om kompestering av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av slam
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om registrerad dricksvattenanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad dricksvattenanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om föreläggande
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om föreläggande
Beslut om registrerad dricksvattenanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om att godkänna ansökan att ha 3-5 höns
Beslut om avslut av ärendet
Beslut omhändertagande av slam
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om föreläggande
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om föreläggande
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT + Tank
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om riskklassning
Beslut
Beslut om riskklassning
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Nytt beslut ersätter tidigare beslut

Team vatten
Team vatten
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team vatten
Team vatten
Team miljö
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team livsmedel
Team livsmedel
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team miljö
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team livsmedel
Team vatten
Team vatten
Team vatten
Team miljö
Team miljö
Team livsmedel
Team miljö
Team livsmedel
Team vatten
Team miljö
Team vatten
Team vatten

MHN-2018-3965 VISBY PENNAN 1
MHN-2017-4056 RUTE TALINGS 1:22
MHN-2018-3594 VISBY S:TA KATARINA 2

DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT
DELEGATIONSBESLUT

2018-08-31 Beslut om riskklassning
2018-08-31 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
2018-08-31 Beslut om föreläggande

Team livsmedel
Team vatten
Team miljö

Ärende
Ärendenummer
MHN 2016/4125
MHN 2017/1964
MHN 2017/5391
MHN 2017/5391
MHN 2018/481
MHN 2018/2858
MHN 2018/3020
MHN 2018/3021
MHN 2018/3046
MHN 2018/3049
MHN 2018/3053
MHN 2018/3054
MHN 2018/3068
MHN 2018/3071
MHN 2018/3129
MHN 2018/3133
MHN 2018/3135
MHN 2018/3136
MHN 2018/3139
MHN 2018/3140
MHN 2018/3141
MHN 2018/3142
MHN 2018/3143
MHN 2018/3144
MHN 2018/3145
MHN 2018/3146
MHN 2018/3147
MHN 2018/3149
MHN 2018/3151
MHN 2018/3155
MHN 2018/3156
MHN 2018/3159
MHN 2018/3160

Ärenden m. Fastighet
Fastighetsbeteckning
ÖSTERGARN KATTHAMMARSVIK 2:2
VÄSKINDE RINGVIDE 1:18
VISBY NUNNAN 1
VISBY NUNNAN 1
VÄSKINDE LILLA KLINTEGÅRDE 1:35
VISBY PISTOLEN 7
ALA GURFILES 1:51
BUTTLE ALTAJME 1:24
VISBY MUNSKÄNKEN 1
VISBY SKRIVBOKEN 3
VISBY STAPELN 3
VISBY VÅRDKLOCKAN 7
VISBY SLÄNDAN 5
VISBY BURMEISTER 8
SANDA STORA VARBOS 2:4
LUMMELUNDA BURGE 1:86
VÄNGE BRINGES 1:44
AKEBÄCK SMISS 1:20
VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28
OTHEM SLITE 4:11
RUTE SUDERGÅRDE 1:8
SUNDRE HALLBJÄNS 1:19
VAMLINGBO SMOLALVRET 1:1
VAMLINGBO BILDS 1:7
SUNDRE DIGRANS 2:1
NORRLANDA MUNKEBOS 1:17
FIDE STORA VÄSTERGÅRDE 1:12
VAMLINGBO KYRKER 1:34
KLINTE LOGGARVE 1:14
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:275
SANDA BOTVIDE 1:87
TOFTA STENGÅRDE 1:8
ÖJA DOMERARVE 1:43

Handling
Typ
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

Handling
Registreringsdatum
2018-08-15
2018-06-20
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-31
2018-06-01
2018-06-01
2018-06-01
2018-06-20
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12
2018-08-30
2018-06-20
2018-07-25
2018-07-26
2018-08-06
2018-08-06
2018-08-13
2018-08-13
2018-08-13
2018-08-15
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-24
2018-08-27
2018-08-30
2018-08-28
2018-08-30
2018-08-30

Handling
Åtgärd/Handling
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande, brandskydd. Avskrivet
Anmälan om föreläggande, brandskydd
Anmälan om föreläggande, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Beslut om ansökan, egensotning
Anmälan om föreläggande med tjänsteanteckning, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande, brandskydd
Anmälan om föreläggande, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Beslut om ansökan, egensotning
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd
Anmälan om föreläggande med besiktningsprotokoll, brandskydd

Ärende
Avdelning
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst

